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 وفي حالة اإلخالل بذلك تتخذ هيئة التحرير ما تراه مناسبا لذلك. إقرارا بذلك

 وجب أن يكون المقال بإحدى اللغات الثالث: العربية، اإلنجليزية، األلمانية. -

علق أن يتبع المؤلف األصول العلمية المتعارف عليها في إعداد وكتابة البحوث وخاصة فيما يت  -

 بإثبات مصادر المعلومات وتوثيق االقتباس وإحترام األمانة العلمية في تهميش المراجع والمصادر.

تتضمن الورقة األولى العنوان الكامل للمقال باللغة العربية وترجمة لعنوان المقال باللغة اإلنجليزية،  -

والبريد ين العربية واإلنجليزية باللغت كما تتضمن اسم الباحث ورتبته العلمية، والمؤسسة التابع لها، 

مجتمعين،)حيث ال يزيد عدد أسطر الملخص  االلكتروني وملخصين، في حدود مائتي كلمة للملخصين

 Times New  12للملخص العربي و   Traditional Arabic 14أسطر بخط  10الواحد عن 

Roman .للملخص باللغة االنجليزية 

بين  1.00بمسافة  14مقاسه   Traditional Arabic نوعتكتب المادة العلمية العربية بخط  -

 .14، أما عنوان المقال يكون مقاسه  Grasاألسطر، بالنسبة للعناوين تكون 
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 (. X 23.5 16مخصص)الورقة 
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بالنسبة للدراسات الميدانية ينبغي احترام المنهجية المعروفة كاستعراض المشكلة، واإلجراءات  -

المنهجية للدراسة، وما يتعلق بالمنهج والعينة  وأدوات الدراسة واألساليب اإلحصائية وعرض النتائج 

 .ومناقشتها

 ..(APA)المجلة نظام توثيق الرابطة األمريكية لعلم النفستتبنى  -

يشار إلى ذكر قائمة المراجع في نهاية البحث وترتيبها هجائيا وفق نظام الرابطة األمريكية لعلم  -

 النفس.

 لمقاالت المرسلة ال تعاد إلى أصحابها سواء نشرت أو لم تنشر.ا -

 ي أصحابها.المقاالت المنشورة في المجلة ال تعبر إال على رأ -

ال تتحمل المجلة مسؤولية السرقة العلمية وإخالل الباحث بأي من أخالقيات البحث العلمي وتتخذ  -
 إجراءات صارمة في حالة ثبوت ذلك.

يحق لهيئة التحرير إجراء بعض التعديالت الشكلية على المادة المقدمة متى لزم األمر دون المساس  -

 بالموضوع.
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 كلمة العدد

المجلة الدولية للدراسات التربوية عشر من  السابعضمن العدد      

جوان ووفق مقاربات متباينة شهر  2022التي تصدر هذا العام والنفسية 

جاء هذا العدد في حلة من األبحاث والدراسات النفسية  ومختلفة

والتربوية التي تعد إضافة علمية لحقل العلوم النفسية والعلوم التربوية 

 وهو المنطلق األساسي في أي عدد.

نراهن على العديد من األبحاث العلمية المتميزة في سبيل الرقي نا إن      

والموضوعي خاصة وأن األبحاث بالمجلة كإطار للنشر العلمي الهادف 

والدراسات المنشورة تم تحكيمها وإجازتها من قبل خبراء المجلة الذين 

 في سبيل تطوير المجلة. دوما تبقى إسهاماتهم واضحة

وككل عدد نقف وقفة إحترام وإمتنان إلى كل من ساهم من قريب       

ة العلمية أو بعيد في صدور هذا العدد بأبحاثه المتميزة، خاصة الهيئ

واإلستشارية للمجلة التي تمثل الدعامة األساسية إلنطالق المجلة 

وكذا الباحثين الذين تبقى المجلة تمثل  وإستمراريتها نحو الرقي والتميز

 لهم فضاءا علميا للنشر العلمي والتميز البحثي.
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ر الحاسوبية: تأثي-مقاربة الظاهرة التربوية من خالل نظرية النمذجة العصبية

 الذكاء الصناعي في التعليم والتعلم

 أحمد جوهاري

 المغرب -جامعة ابن طفيل

 

 النماذج الحاسوبية في تعزيزفي هذه الورقة، سننظر في كيفية استخدام ملخص:

 يعد هذاوفهمنا للتعلم وطريقتنا في التعليم، من خالل مفهوم "النمذجة الحاسوبية". 

ظاهرة المفهوم تمثيالا مبسطاا للمبادئ النظرية الرئيسية المعتمدة في مقاربة ال

 التربوية. في إطار النماذج الحاسوبية، يكون تنفيذ النموذج في شكل برنامج

 ، بينما في علم األعصاب التربوي، يتم استخدام أجهزة الحاسوب؛ كنظمحاسوبي

ستخدم نموذجية بطريقتين مختلفتين، ولكنهما مرتبطان، وهذه الطرق، هي: أوالا، ت  

 ا، يتمأجهزة الحاسوب لفهم اآلليات المعرفية التي تكمن وراء عملية التعلم. ثانيا 

ا لتفاعل المدرس مع استخدام أجهزة الحاسوب، كأدوات تعليمية تك ون نموذجا

رامج المتعلم. وقد اقتصرنا في معالجتنا للظاهرة التربوية على طريقة استخدام ب

لة الحاسوب كنماذج معرفية، وسنبين إزاء ذلك كيف يمكن بناء نماذج واضحة وقاب

هداف للتطبيق بطريقة فعالة، لتعزيز فهمنا لطبيعة التعلم، مبرزين المبادئ واأل

 .بناء مثل هذه النماذجالعامة ل

بوية، رة التر: النمذجة الحاسوبية، النمذجة المعرفية، التعلم، الظاهالكلمات المفتاحية

 علم األعصاب التربوي.
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 رلينب-لمانياأ العربي مقراطييالد المركز            سيةوالنف التربوية للدراسات الدولية المجلة

 مقدمة: .1

الباحثين  يستخدمهيهدف علم األعصاب التربوي إلى أن يكون أداة مرجعية

والممارسين على حد سواء. ويهتم بتطوير كيفية اشتغال العمليات العصبية 

ا لضمان وجود حوار  والبيولوجية في فهم التعلم في الفصل الدراسي، ولكن أيضا

تهدف هذه المقالة إلى محاولة افتراض  حقيقي بين الممارسين والباحثين في التعليم.

بالفعل، ولكن يمكن أن يكون معقوال من خالل ما نظام تعليمي قد ال يكون موجوداا 

هو معروف بالفعل في مجال التعليم االفتراضي. وهو ما دفعنا إلى مساعدة القارئ 

تعلمية حقيقية لتمييز ما -على فصل الخيال عن الواقع باستخدام وضعيات تعليمية

ا ما . يمكن يحدث بالفعل في الفصل الدراسي وفصله عما أعتقد أنه قد يحدث يوما

للمرء أن يتخيل آباءا يأخذون ابنتهم البالغة من العمر عشر أشهر إلى أخصائي طب 

األطفال إلجراء فحص تعليمي، بحيث يتم أخذ سجالت النشاط الكهربائي في فروة 

كما قد يساعد مدرس  الممثل في الدماغ. الرأس لمعرفة مدى جودة النظام الصوتي

روبوت جديد األسرة في تحقيق هدف تربوي ألبنائها. وبالتالي قد يعتمد الدخول إلى 

المدرسة على تطوير نظام صوتي قوي بما يكفي لدعم تعلمات،كالقراءة. أظهرت 

أبحاث علم األعصاب التربوي أنه يمكن قمع شبكات االنتباه المختلفة أو تعزيزها 

على المواد الكيميائية التي تعدلها.فهناك عدد من الدراسات باألدوية التي تؤثر 

الحديثة التي أجريت على األطفال المصابين باضطراب فرط الحركة، ونقص 

االنتباه، وأولئك الذين يتطورون بشكل نموذجي تحسنت جوانب انتباههم، من خالل 

فصول الدراسية. التدريبات التي قد تستخدم أجهزة الكمبيوتر أو التدريس المباشر لل

كما أن أبحاث "إليانور روش" خالل منتصف سبعينيات القرن الماضي كشفت عن 

تطورات مهمة في العلوم المعرفية تبين أن المفاهيم المبنية على قواعد واضحة 

غالباا ما تكون أقل أهمية في التفكير البشري من المجموعات الغامضة التي يتم فيها 

بحاالت نموذجية. وبعد ذلك، سيعمد ليكوف وجونسون في  تمثيل المقوالت الداللية

م، إلى تطوير نتائج هذه 2003كتابهما المشترك" االستعارات التي نحيا بها" 

المقوالت وتطبيقها على نطاق واسع من الفكر البشري، من خالل دراسة التفكير 

ال االستعاري. األمر الذي سيساهم في استكشاف األساس العصبي لكيفية اشتغ

 الدماغ على مستوى بناء المفاهيم والتفكير االستعاري، بحيث تؤثر التجربة اليومية

في تنشيط منطقة الدماغ الخلفية المتعلقة بالنظام البصري، والتي يمكنها التعامل 

تلقائياا مع الكلمات المكتوبة ذات الصلة. قد تساعدنا دراسة آليات الدماغ في تحديد 
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يحتاج  دريس المعينة تؤسس تجربة تعليمية حقيقية. وبالتاليما إذا كانت طريقة الت

الباحثون في مجال التعليم إلى معرفة كيفية دراسة وتقييم الخطاطات األولية للتعليم، 

لمعرفة أيها يمكن دمجها في المنهاج الرسمي للتعليم. على الرغم من أن كل هذه 

ا في التطبيقات التعليمية لعلم األعصاب قد ال تتحقق ، آ مل أن يلعب هذا المقال دورا

 نقل اإلمكانيات المثيرة الحالية والمستقبلية لعلم األعصاب التربوي.

يدور التعليم حول تعزيز التعلم، يدور علم األعصاب حول فهم العمليات العقلية التي 

ينطوي عليها التعلم. تشير هذه األرضية المشتركة إلى مستقبل يمكن فيه تغيير 

لتعليمية بواسطة هذا العلم. رؤيتنا هي الجمع بين ثالثة تخصصات كانت الممارسة ا

مختلفة، وهي؛ التعليم، وعلم الحاسوب، وعلم األعصاب، للتركيز على مشكلة 

مشتركة محددة: كيفية تعزيز التعلم األفضل. وهذا يعني بناء مجتمع علمي جديد 

نفهم اليوم بشكل أفضل ونظام جديد يقوم على علم األعصاب التربوي. صحيح أننا 

كيف ينظم التعلم الدماغ، وكيف يعيد تنظيمه، ولكن هناك القليل جداا من األبحاث 

حتى اآلن التي كان لها تأثير على تطور التعليم. ما ينقصنا هو توفير عدد من 

الباحثين والخبراء في مجال التربية، وعلم الحاسوب، وعلم األعصاب. في 

من القرن الماضي، كانت نظريات بياجيه "البنائية" حول الخمسينيات والستينيات 

طبيعة التطور المعرفي شديدة التأثير في التعليم، لكونها تؤكد على بناء الطفل 

لمخططات جديدة "بنائية" عندما ال يمكن فهم المحفزات الجديدة باستخدام 

ألكثر لفتاا لالنتباه في حالة تعلم القراءة، مثال، ربما يكون التأثير ا.المخططات الحالية

لعلم النفس هو التمييز بين المتعلمين الذين يعانون من عسر القراءة، وبين المتعلمين 

اآلخرين. لقد أظهر التقييم النفسي الدقيق أن بعض األطفال وجدوا صعوبة في تعلم 

القراءة، على الرغم من الرؤية الجيدة، والذكاء العالي، والتعليم المناسب، والبيئة 

لمنزلية الداعمة. كما وجد هذا التقييم أن المتعلمين الذين يعانون من عسر القراءة ا

 عانوا، أيضا، من عجز في تحليل التركيب الصوتي للغتهم.نسعى في هذه الورقة

إلى استخدام علم األعصاب الحاسوبي لتوجيه الممارسة التعليمية؛ كطريقة لتحسين 

في المستقبل القريب تحديد ليس فقط التعلم. وبالتالي، سيصبح من الممكن 

االختالفات العصبية في نقطة زمنية وجينية معينة، والتي قد تحل وتكون مجرد 

ا تتبع االختالفات في المسارات التنموية للوظائف  تأخير في التطور ، ولكن أيضا

المعرفية المرتبطة بالممارسات التعليمية. ومن الممكن كذلك استخدام نماذج 

اسوبية، إلبراز االختالف الحاصل في طرق تصنيف المتعلمين، ويمكن ح-رياضية
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لهذه النماذج أن تفيد في تخطيط سياقات التعلم الفردية في التدريس وفي تقنيات 

 التعلم.

ناء أدرك علماء النفس التربويون، وعلماء األعصاب المعرفيون، أنه من الممكن ب

ع ل الجمصافاا أفضل لهذا التعقيد من خالنماذج أكثر تكامالا للتعلم، والتي تحقق إن

ردنا بين العمليات االجتماعية، والمعرفية، والعصبية، ضمن تصورات فردية. إذا أ

 تحقيق أي تصور كامل للتعلم، فإن االستنتاج المنطقي هو أن هذا سيعتمد على

 الجمع بين كل هذه الخيوط معاا في إطار عمل غير اختزالي يحتفظ بالوصف على

عضها بتويات البيئية والمعرفية والعصبية، ويسعى إلى فهم كيفية تفاعلها مع المس

البعض وتأثيرها على بعضها البعض لتحقيق نتائج ملموسة في كل من البيئات 

لى إالتعليمية الرسمية وغير الرسمية. اإلطار الذي يهدف علم األعصاب التربوي 

صادية، ة له أهداف اجتماعية، واقتتقديمه هو النظر إلى التعليم كنشاط معقد للغاي

 وسياسية، وفردية.

هكذا، ترتبط النماذج المعرفية للمتعلم بأساليب التدريس المستندة إلى الحاسوب، من 

ا للمتعلم، والطريقة التي يمكن لمجموعات معينة من  حيث أن كالهما يتطلب فهما

برامج الحاسوب التجارب أن تعزز معرفة المتعلم. في الواقع، تم استخدام بعض 

كنماذج معرفية، وكأساس ألنظمة التدريس الذكية. لكن يختلف االستخدامان بالنسبة 

للنماذج المعرفية، بحيث يكون الهدف من النموذج الحاسوبي تحديد عملية التعلم 

التي تجري داخل ذهن المتعلمين الصغار أو الكبار، بينما الهدف من النموذج 

التدريس هو تحديد السلوك البشري للمدرس وتفاعالته  الحاسوبي بالنسبة ألساليب

مع المتعلم، وكال المقاربتين معنيين باالختالفات الفردية. كما يسعى النموذج 

 -سواء كانت من أصل وراثي أو بيئي-المعرفي إلى فهم اآلليات السببية-العصبي

، تسعى أنظمة التي تؤدي إلى اختالفات في نتائج التعلم. بالنسبة ألساليب التدريس

التدريس الذكية إلى تصميم المعرفة، والمهام التي يجب على المتعلم إعادة النظر 

فيها الستيعاب مجال معين، بالنظر إلى النجاحات واإلخفاقات التي أظهرها في 

المهام السابقة )نموذج تربوي تعليمي(. تحتوي أنظمة التدريس الذكية على نموذج 

المستخدم مع بيئة معينة، إلنشاء وضعية تعليمية مفترضة يسمح ببيان طريقة تفاعل 

أو حدث؛ ويقوم البرنامج الحاسوبي، بعد ذلك، بتكييف صعوبة الَمهّمة مع أداء 
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 :Michael, & al, 2014المتعلم في الَمهّمة الموالية )نموذج تربوي بنائي( )

46.) 

ضح من شأنه أن يووعليه، فإحياء العالقة بين التعليم وعلم األعصاب الحاسوبي 

 ع مختلفطبيعة النماذج المعرفية للمتعلم، باعتبارها إحدى الصور الفعالة التي تجم

قا التخصصات. وت ستخدم الشبكات العصبية االصطناعية لبناء نماذج التعلم انطال

قق من البرامج الحاسوبية التي لوحظت في الدوائر العصبية الفعلية. كما أن تح

ى ي هذه البرامج، سيكشف عن طبيعة التمثيالت المعرفية لدالنماذج المعرفية ف

ل من المتعلم، باإلضافة إلى سيرورة تطوير المعرفة. وقد يمكننا ذلك في المستقب

لظاهرة لاستخدام برامج التدريس القائمة على الكمبيوتر. وقد اقتصرنا في معالجتنا 

ين معرفية، وسنب-يميةالتربوية على طريقة استخدام برامج الحاسوب؛ كنماذج تعل

 ز فهمناإزاء ذلك كيف يمكن بناء نماذج واضحة وقابلة للتطبيق بطريقة فعالة، لتعزي

في هذا لطبيعة التعلم مبرزين المبادئ واألهداف العامة لبناء مثل هذه النماذج. و

لنظام ااإلطار، انتقلنا إلى مناقشة طريقتان من بين الطرق الرئيسية لبناء نماذج 

ق واسع ، وهما؛ المقاربتان الرمزية والفرعية؛ تستخدم المقاربتان على نطاالمعرفي

تي تم بواسطة نماذج الشبكات العصبية االصطناعية. سنأخذ في االعتبار الطريقة ال

ادئ بها استلهام مثل هذه النماذج، من خالل أبحاث علم األعصاب التربوي حول مب

صبية االصطناعية بخصائص معينة الحوسبة العصبية، وكيف تتمتع الشبكات الع

ا لنمذجة اآلليات المعرفية للتعلم. وعلى سبيل التوضي  ح، يمكنتجعلها مناسبة تماما

 وصف البحث الذي يتم فيه استخدام عدد كبير من الشبكات العصبية االصطناعية

 تعليميةلمحاكاة الفروق الفردية في مستويات تطور اللغة، والتي تتناول المشكلة ال

ا لدى األطفال، تختفي أحيانا الم ا من رتبطة بـ "تأخر اللغة"، عند تشخيصها مبكرا

هذه  تلقاء نفسها، ولكن في أوقات أخرى قد تستمر وتتطلب التدخل اإلجرائي. ننهي

-يةالورقة بإلقاء نظرة على المستقبل، من خالل بيان كيف تساهم النماذج العصب

 يمية.ة التعلبير من الظواهر التي تمثل التجربالحاسوبية للتعلم في إثراء فهمنا لعدد ك

 العصبية لفهم آليات التعلم:-استخدام النماذج الحاسوبية .1

يدخل مفهوم التعلم في صميم الممارسة التربوية، باعتباره تغييرا مستمرا في 

المعرفة وقدرات المتعلم. ويمكن لألنظمة الحاسوبية تقديم نماذج خاصة لفهم 

المعرفية الكامنة وراء التعلم. هذه النماذج هي باألساس أنظمة صورية، العمليات 
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تتعقب التغييرات الحاصلة في معالجة المعلومات التي تحدث عندما يتم اكتساب 

ا على أنها عمليات محاكاة  سلوك أو مهارة معينة. كما يتم تنفيذ النماذج عموما

ا وعصبيا، والتي تتعلم مهام  محددة، مثل؛ التفكير المنطقي، حاسوبية مقيدة نفسيا

 وبناء المفاهيم، ومهارات اللغة، وكفاية القراءة والكتابة.

رفي حتى اآلن، تم تطبيق النماذج الحاسوبية بشكل أساسي على دراسة التطور المع

ن للمتعلم، مع التركيز بشكل خاص على كيفية تحقيق االنتقال من مستوى واحد م

وبية الحاس-بر الخبرة. تم استخدام النماذج العصبيةالقدرة إلى المستوى التالي ع

فة للنظر في أسئلة، من قبيل؛ ما مقدار المعرفة "المبرمجة مسبقاا"، أو المعر

الفطرية الموجودة في عقل الرضيع؟ وكيف يمكن أن يزيد تعقيد التفكير لدى 

علق يتاألطفال مع تقدم العمر والخبرة؟ يختلف التعليم عن التطور المعرفي فيما 

 يكتشفه ببيئة التعلم المفترضة. في الوقت الذي نجد فيه أن تنمية القدرات تعكس ما

لق سمي يتعالمتعلم من خالل التفاعل مع بيئته المادية واالجتماعية، نجد التعليم الر

ل. إن باكتساب المعرفة والمهارات التي تراكمت في الثقافة عبر العديد من األجيا

نظمة أة والمنظمة التي يوفرها التعليم قوية بما يكفي لنحت بيئات التعلم الموسع

ي على دماغية جديدة، مثل؛ تلك التي تستخدم في القراءة والحساب. إن التعليم مبن

ي، فإن أساس التطور المعرفي للمتعلم، وفيما يتعلق بالمكون الفطري للتطور المعرف

عرفة مثيل المتكما أنه مقيد بأنواع التعليم يستفيد من اآلليات الموروثة لدونة الدماغ، 

 (.Michael,& al, 2014:48 )التي يمكن أن يدعمها العقل 

الحاسوبية أنها أدوات مهمة تجعل علم النفس البنائي قادرا -أثبتت النماذج العصبية

-al, 2007: 137 &على التحول من علم وصفي إلى علم توضيحي ناضج)

150Mareschalاستنتاجات  بناءا على ل فيه العلم الوصفي(. ففي الوقت الذي يشتغ

ترتبط بمالحظات ما يحدث في حالة التطور، على مستوى القدرات التي يظهرها 

األطفال في مختلف األعمار، نجد أن العلم التوضيحي يشتغل مع اآللية، ويكشف 

عن العمليات السببية األساسية التي تؤدي إلى السلوك المرصود. ومن ثم، ساعدنا 

ى علم توضيحي لبناء التعلمات، ألنه عندما يتعين بناء نماذج الحاسوب في التحول إل

على الباحثين ترجمة نظرياتهم األساسية إلى نماذج حاسوبية صريحة، يجب عليهم 

تحديد ما هو المقصود بالمصطلحات المختلفة في النظرية بدقة. يجب أن يكون 

ة للمصطلحات، مثل؛ التمثيالت، والرموز، والمتغيرات، والتعلم، تعريفات دقيق
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تسمح بالتنفيذ. ويمكن للحجج الناتجة عن سوء فهم النظريات الشفهية غير الدقيقة أن 

تكون سببا لتجنب درجة الدقة المطلوبة لبناء نموذج حاسوبي، فعلى سبيل المثال، 

فكرة "االنتباه" تلخص بشكل مالئم مجموعة من السلوكيات البشرية، ومع ذلك، فإن 

ديد أنواع معينة من المعلومات لتحسين المعالجة بناء نظام معالجة قادر على تح

شيء آخر. وهو ما يطرح علينا السؤال اآلتي؛ كيف يختار النظام المعلومات التي 

يجب استحضارها؟ وكيف يتم تغيير معالجة المعلومات المراقبة )وغير المراقبة(؟ 

بية لم يعد هناك مجال للغموض عند بناء نموذج عملي لنظام المعالجة الحاسو

 للمعلومات، كما سنوضح ذلك الحقا.

 في التعليم والتعلم: . المبادئ واألهداف العامة للنماذج الحاسوبية2

يشتمل النموذج الحاسوبي المعرفي لعملية التعلم عادة على العناصر األربعة اآلتية: 

أوالا، توجد أنواع مختلفة من النظام الحاسوبي الذي يمثل آلية تقوم بالحصول على 

لمعلومات وتخزينها ومعالجتها، يمكن استخدامها لتوجيه سلوك المتعلم. ثانياا، هناك ا

تمثيالت خاصة للمعلومات، يتم تحديد بعضها بواسطة العارض، وتتوافق مع 

المعلومات المقدمة إلى النظام، من خالل بيئته المماثلة، بالموازاة مع المخرجات 

بيل: السلوكيات؛ كتسمية كلمة معينة، أو المطلوبة لتوليد السلوك المطلوب، من ق

إعطاء الرقم الذي هو اإلجابة عن مسألة رياضية، أو استنتاج المعنى المقصود 

بواسطة القياس. كما قد يتم تطوير تمثيالت أخرى للمعلومات بواسطة النظام 

الحسابي نفسه أثناء عملية التعلم، وهي المعلومات التي يحتاجها النظام لتوليد 

وك المناسب، بالنظر إلى المدخالت التي يتم توفيرها بواسطته. ثالثاا، يحتوي السل

النموذج على خوارزمية تعلم، باعتبارها عملية يغيّر النظام من خاللها هياكله 

الداخلية لتحسين أدائه في تحديد المشكلة المستهدفة، مع إعطاء المالحظات المناسبة 

موعة تمارين تتوافق مع وضعية المشكلة التي حول أدائه الحالي. رابعاا، هناك مج

يجب أن يتعلمها النموذج، ويمكن توفير مجموعات التمارين األخرى خارجياا 

بواسطة النظام. بدالا من ذلك، يمكن للنظام بناء عالم اصطناعي مصغر يولد فيه 

النموذج تمارينه الخاصة الذي حدده سلوكه، وكذا التجارب الالحقة في العالم 

صطناعي المصغر. وعليه، قد يحتوي هذا العالم على أفراد، أو فاعلين آخرين اال

يمكن للنموذج التفاعل معهم. وبموجب ذلك، يختبر واضعو النماذج أحياناا نظام 

التعلم على مجموعة التعميم، المقابلة للمشاكل الجديدة داخل مجال الهدف. وما 
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ج قد تعلم المبادئ العامة لوضعية يضمن النجاح في مجموعة التعميم هو أن النموذ

 ,Michael )المشكلة، بدالا من مجرد حفظ العناصر الفردية في مجموعة التدريب

& al, 2014: 50). 

ابة هناك، إذن، مجموعة واسعة من األنظمة الحاسوبية الممكنة التي قد تكون بمث

 اتخاذ ، وتعلمنماذج للتعلم في النظام المعرفي. وتشمل هذه األنظمة؛ تعلم المفهوم

م على القرار، والشبكات العصبية االصطناعية، والتعلم االحتمالي، والتعلم القائ

أن  . كما(Sun, 2008:17)، والخوارزميات الجينية، والتعلم المعزز...،إلخنظيرال

 أحد الفروق المهمة التي ميزت النماذج الحاسوبية للتعليم،على وجه الخصوص،

الذين  النماذج الرمزية والنماذج الفرعية. ويؤكد الباحثونيتمثل في التمييز بين 

يستخدمون نماذج رمزية أن أفضل وصف لإلدراك هو نظام رمزي مادي خاضع 

للقاعدة، مثل؛ برنامج حاسوبي تقليدي. من وجهة النظر هذه، يتمثل التطور 

يرى  المعرفي للمتعلم في بناء القواعد العقلية، وتعديلها. على النقيض من ذلك،

ناميكي الباحثون الذين يستخدمون نماذج رمزية فرعية أن اإلدراك قائم على نظام دي

تحتوي على وحدات ، والتي شديد التفاعل، مثل؛ الشبكة العصبية االصطناعية

كما  معالجة بسيطة، لكل منها مستوى تنشيط مشابه لمعدل إطالق الخاليا العصبية.

عض في شبكات ذات وصالت موزونة، يتم ربط وحدات المعالجة ببعضها الب

ط وتحدد قوة االتصال بين أي وحدتين مدى تأثير نشاط إحدى الوحدات على النشا

حويالت الحوسبية تعلّم المهام؛ كت-التالي للوحدة األخرى. ويمكن للشبكات العصبية

ل، بين حاالت التنشيط المختلفة عن طريق التغيير التدريجي لقوة أوزان االتصا

في هذا  حاالت التنشيط المناسبة، بناءا على المعلومات المحصلة من البيئة.إلنتاج 

ة النوع من النظام، ال تكون الكيانات السببية قواعد، بل حاالت تنشيط مستمر

أو  موزعة عبر الشبكة. وعليه، ال تعمل مثل هذه الشبكات كنظم للرموز المادية،

ا ؛ أي أن الشبكات تظهر أحيانا تقاربها في أحسن األحوال في ظروف ضيقة معينة

ن لتعلم مسلوكاا يتبع القواعد، دون أن تكون مقيدة بالقواعد. في إطار رمزي، ينشأ ا

ة، هذه الضبط المستمر للمعلمات األساسية للنظام المعرفي )بالنسبة للشبكة العصبي

 المعلمات هي أوزان االتصال(، من أجل تقريب استجابات النظام من السلوكيات

 .(Michael, & al, 2014: 50 )رغوبةالم
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في النماذج الرمزية، يمكن أن تكون المعرفة المشفرة واضحة وشفافة، وفي  أما

بعض الحاالت، تتوافق مع وصف قائم على قواعد السلوك المرصود، كقواعد 

الجمع، والطرح، في نظام يقوم بالحساب. ويمكن أن تكون القواعد قوية جداا في 

السلوكيات المعقدة، بحيث يمكن استخدام قواعد النحو، كما هو  إنتاج مجموعة من

الحال في النظرية اللغوية عند تشومسكي، لتوليد مجموعة متنوعة ال حصر لها من 

الجمل. وبموجب ذلك، فالنماذج الفرعية الرمزية، يمكن أن تحتوي على المعرفة 

ا، ألن األنماط الديناميكية للتنشيط  عبر شبكة مكونة من المشفرة األقل وضوحا

وحدات المعالجة البسيطة، قد ال تكون مرتبطة بالسلوك بشكل مباشر. بالنظر إلى 

المهّمة المقدمة عند المدخالت، يجب أن تعمل أنماط التنشيط ببساطة على توفير 

اإلجابة الصحيحة عند المخرجات. في هذا السياق، أكدت معظم النماذج الرمزية 

معرفة المتضمنة في التطور المعرفي على حساب آليات على شفافية تمثيالت ال

التنفيذ، الكتساب المعرفة والقدرات الجديدة. وهذا ما يؤكد لنا صعوبة فهم كيفية تعلم 

األنظمة التي تعمل وفقاا لمجموعات جديدة من القواعد، ال سيما القواعد األكثر 

مقابل، أكدت معظم النماذج تعقيداا من تلك التي كانت تعمل سابقاا في النظام. في ال

الفرعية على تحديد آلية التعلم، لتحسين السلوك بشكل تدريجي في الوضعية 

 & ,Michaelالتعليمية، على حساب شفافية تمثيالت المعرفة التي يكتسبها النظام)

al, 2014: 51 باختصار، تتمتع النماذج الرمزية بوظائف أكثر شفافية، ولكنها ال .)

عملية التعلم، في حين أن النماذج الفرعية تكون جيدة في التعلم، تكتسب بسهولة 

ا.  ولكن عملها الداخلي أكثر غموضا

بالنسبة للباحثين في علم النفس الذين يدرسون طبيعة العقل وطبيعة التعلم، تقودنا 

إلى الحد  ؛إمكانيات التعلم المختلفة، على التوالي، للقواعد وأنماط التنشيط إلى لغز

عتقد فيه أن العقل البشري يحتاج إلى تمثيالت عقلية معقدة ومركبة بشكل الذي ن

وال يمكن الخروج من هذا المأزق  كثيف لتقديم مهارة معرفية للمتعلم يصعب فهما.

لم  بحيث؛ في نظر "ماريشال" دون إنشاء سلوك معقد من خالل التمثيالت الفطرية

الكلي ستقدم مثاالا واحداا لمثل هذه  يتم تعلمها على اإلطالق )نظرية تشومسكي للنحو

المقاربة في مجال تطوير اللغة(، وهي الفكرة ذاتها التي تقول بأن البشر يكتسبون 

التعقيد في اللغة بسهولة، ألننا ولدنا بمخطط جيني للنحو، أو لم نفهم حتى اآلن 

لعقلية المعقدة الذخيرة الكاملة آلليات التعلم المتاحة للعقل البشري؛ أي أن التمثيالت ا

بطريقة ما يمكن تعلمها بطريقة لم نفهمها بعد، أو نحن حالياا نبالغ في تقدير تعقيد 
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 & ,Mareschalالتمثيالت التي يحتاجها العقل البشري لتوليد سلوكياته المعقدة)

Tomas, 2006:32-40 وهنا نتساءل عما إذا كان بإمكاننا معرفة الكيفية التي .)

ا  جيداا لعملية معرفية معينة؟ من المؤكد أن النموذج يجب أن يعيد أنشأ بها نموذجا

ا  إنتاج السلوكيات التي لوحظت عند الناس. كما يجب أن يكون نموذج التعلم قادرا

على تعلم المهارات التي يمكن للناس تعلمها، وأن يكون، أيضا، غير قادر على تعلم 

يظهر نفس مسار التعلم، بما في المهارات التي ال يستطيع الناس تعلمها، ويجب أن 

ذلك نفس أنواع األخطاء التي يرتكبها الناس أثناء عملية التعلم.ومع ذلك، يمكن أن 

بحيث يكون النموذج مقيداا باألدلة النفسية التجريبية.  ،يكون تقييم النموذج أكثر دقة

 كما يجب عدم تضمين أي مكونات أو عمليات "غير واقعية" لجعل النموذج يعمل،

إذ يجب أن يشفر نموذج تعلم قراءة الكلمات المكتوبة )قواعد اإلمالء( بالطريقة التي 

نعتقد أن األطفال يكتبونها، وأن يشفر الكلمات المنطوقة )قواعد األصوات( 

بالطريقة التي نعتقد أن األطفال ينطقونها. وهذا ال يعني بالضرورة أنه يجب أن 

كلمات المكتوبة، وفم لنطق الكلمات المنطوقة، يكون لديه نظام مرئي للتعرف على ال

بل يعني أن المعلومات التي يتلقاها حول الكلمات المكتوبة، يجب أن تكون مشابهة 

لما نعرفه، ويستنتجه النظام المرئي من الصفحة، ويجب أن تحترم المعلومات التي 

ب أن تخرجها بنية األصوات المنطوقة، من حيث السمات اللفظية. بعد ذلك، يج

يتعرض النموذج لنفس أنواع تجربة التعلم التي يتمتع بها األطفال، مثل؛ تجاور 

الحروف والكلمات المكتوبة والمنطوقة. عالوة على ذلك، يجب أن يحتوي النموذج 

على آلية تعلم نعتقد أنها يمكن أن تعمل بشكل منظم في العقل. ومع ذلك، فإن 

، مثل؛ عدم وجود عيون لقراءة النموذج سيحتوي بالضرورة على تبسيطات

الكلمات، وفم للتحدث بها. إنه، بعد كل شيء، نموذج يهدف إلى استنباط المبادئ 

األساسية للعملية قيد الدراسة، بدالا من تكرار النظام في جميع المجاالت 

(Michael, & al, 2014: 52 .) 

النموذج يحاكي  ( هل1هكذا، يجب تقييم النموذج المعرفي، وفقاا لعدة معايير: )

( هل يساعدنا في تفسير سبب حدوث 2السلوك البشري في المجال المستهدف؟ )

( هل النموذج ناجح 3السلوك البشري؟ )يتطلب هذا أن يفهم سبب عمل النموذج(. )

في محاكاة السلوك المستهدف بسبب مبادئ التصميم الرئيسية أو بسبب تبسيط 

، فيمكن النظر إلى النموذج؛ كدليل على التصميم؟ إذا كان السبب األول صحيحا

( هل يشرح النموذج مجموعة من السلوكيات، بدالا 4جدوى النظرية التي يجسدها. )
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ا، ) ( هل يمكن للنموذج أن يولد أية سلوكيات جديدة 5من سلوك واحد فقط؟ أخيرا

يمكن مالحظتها في ظل ظروف مختلفة؛ بمعنى، هل يولد النموذج تنبؤات جديدة 

 دعمها بتجارب نفسية الحقة مع الناس؟يمكن 

 :. النماذج المعرفية الرمزية وشبه الرمزية: والشبكات العصبية االصطناعية3

مات للتعل أحد النماذج الرمزية المستخدمة على نطاق واسع في المعالجة المعرفية

ى بيان العقالني"، وهو النموذج الذي يهدف إل–يسمى بـ "التحكم التكيفي في الفكر 

ب كيف يعمل العقل كله؛ فالمكونات الرئيسية لـهذا النموذج مستوحاة من أسالي

المعالجة التي لوحظت في الدماغ، وعلى وجه الخصوص، التمييز بين الذاكرة 

مهارات التقريرية )الحقائق والمعرفة الصريحة(، والذاكرة اإلجرائية )المعرفة وال

خصصة مختلفة تعكس هذا الضمنية(. كما يحتوي النموذج على مكونات مت

ة؛ (.في صميم هذا النموذج تكمن القواعد اإلجرائي(Anderson, 2007: 67التمييز

فإن"، ومتىتوفرت مجموعة معينة من الشروط، فسيتم إنتاج سلوك معين. …"إذا

مما  وبالتالي، يحتوي النموذج على سجالت عمل أو ذاكرة مؤقتة للمعرفة الحالية،

واعد الجديدة وحاالت المعالجة السابقة. كما أن سجالت ق يعكس كالا من المدخالت

لذاكرة النموذج تتنافس للعثور على القاعدة األكثر تطابقاا مع الوضعية الحالية ل

وعندما  المؤقتة، والقاعدة الرابحة، تنتج بعد ذلك، السلوك الالحق، وهكذا دواليك.

إلى  ما يؤديالذاكرة المؤقتة، م يتم تنفيذ القاعدة، تقوم بتغيير المعرفة الموجودة في

ستمر تشغيل القاعدة الرابحة التالية، وما إلى ذلك. في نموذج التحكم التكيفي ي

نى أنه اإلدراك كسلسلة من العمليات التي تنتج القاعدة، لكونه نموذجا رمزيا؛ بمع

 يحتوي على متغيرات منفصلة وعمليات قائمة على القواعد الرمزية، على الرغم

ا على ما يشار إليه باسم "الكميات الفر من أن ثل؛ معية''، أداء النموذج قد يعتمد أيضا

 (.Anderson&Schunn, 2000:1-34قوة اإلنتاج)

لنمذجة مجموعة متنوعة من العمليات  هكذا، تم استخدام نموذج التحكم التكيفي

وحل المعرفية، بما في ذلك الذاكرة، واالنتباه، والتحكم التنفيذي، واللغة، 

يمكن اإلشارة في هذا السياق إلى عنصرين مهمين لعملية النمذجة: المشكالت.و

أوالا، تسعى النماذج المعرفية التي تعتمد على التمثيالت القائمة على القواعد، إليجاد 

وسيلة جاهزة لتعلم قواعد جديدة. تماشيا مع هذا، وجد نموذج التحكم التكيفي تطبيقاا 

العمليات المعرفية المشاركة في التعلم. ثانياا، تم استخدام هذا ضئيالا نسبياا لنمذجة 
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النموذج بنجاح؛ كمحرك تعتمد عليه أنظمة التدريس الذكية. ويتمثل أحد النماذج 

الفرعية المستخدمة على نطاق واسع للمعالجة المعرفية في الشبكة العصبية 

 (. Thomas & McClelland, 2008: 23-58االصطناعية)

نا سابقا، فالشبكات العصبية االصطناعية عبارة عن تجريدات تستوعب كما رأي

ماغ بعض الخصائص الرئيسية للبيانات التي تتم في الدوائر العصبية. ويتكون الد

 من عدد كبير من الخاليا العصبية التي ترسل إشارات كهربائية لبعضها البعض

ت الصطناعية على وحداعبر شبكات متصلة للغاية. كما تحتوي الشبكات العصبية ا

أن  معالجة بسيطة، لكل منها قيمة تنشيط، وشبكة من االتصاالت، يمكن من خاللها

يؤثر نشاط كل وحدة معالجة على نشاط وحدات المعالجة األخرى. ومن الخصائص 

ربط ة في الالرئيسية لألنظمة العصبية أنها قابلة للتكيف، بحيث يمكن تغيير نقاط القو

 كل تدريجي لتقريب مخرجات الشبكة من السلوك المطلوب بالنظربين الوحدات بش

إلى مدخالتها. وعليه، فكثير من الع صب االصطناعية تعتمد خوارزميات تطبق 

جب أن على التعلم الحاسوبي، وهو المبدأ القائل بأن "الوحدات التي تنطلق معاا ي

، حية التعليمية(. بينما من الناHebb, 1949: 323-349ترتبط ببعضها البعض") 

معرفة تكون الشبكات العصبية االصطناعية قادرة على تطوير تمثيالتها الداخلية لل

على وحدات المعالجة الخاصة بها، فالشبكات العصبية االصطناعية هي شبكات 

 ط.رمزية فرعية؛ بمعنى أن المعلومات المشفرة هي مجرد أنماط محددة من التنشي

معرفة ليست بالضرورة شفافة فيما يتعلق بالمعلومات حاصل الكالم، إن تمثيالت ال

التي تحتوي عليها، وعند استخدامها كنماذج معرفية، فإن الشبكات العصبية 

االصطناعية تؤكد، بالتالي، على تعلم قدرات جديدة على حساب المعرفة الدقيقة 

ة التي يتم اكتسابها. ومنه، تم استخدام الشبكات العصبية االصطناعية لنمذج

مجموعة واسعة من الظواهر التعليمية، بما في ذلك التعلم المعرفي، والسلوكيات 

الموجهة للكائنات عند الرضع، واكتساب اللغة، ومحو األمية عند األطفال، وتطوير 

.باإلضافة إلى (Tomas, 2007: 137-150Mareschal &)التفكير عند األطفال 

واالختالفات الفردية ضمن نفس  لتعلمهم اذلك، بدأت هذه النماذج في توفير قاعدة لف

اإلطار التوضيحي، وهذا هو السبب في أن األطفال من نفس العمر يجب أن يختلفوا 

في قدراتهم، وكل من التباين الجيني، واالختالف البيئي، دور في انتاج هذه 

 (.Thomas & al, 2011: 637-654االختالفات ) 
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 . البنائية العصبية والتعليم:4

لناتج الحصول على التأثير ا حاسوبيا يهدف إلى-قدمنا سلفا، وصفا لنموذجا معرفيا

تخدم عن االختالفات في البيئة على تطور لغة األطفال. وبينا أن هذا النموذج يس

شبكة عصبية اصطناعية كنظام حاسوبي أساسي يجسد المبادئ المستمدة من علم 

م المستوى المعرفي رابطاا بين عل األعصاب. وبهذه الطريقة توفر النمذجة على

. ومع األعصاب والجوانب الظاهرة لسلوك األطفال التي تمثل الشغل الشاغل للتعليم

ا،  ذلك، هذا نموذج واحد فقط، يستهدف جانباا محددا الكتساب اللغة. من المهم، أيضا

النظر في المنظور األوسع الذي ينطوي عليه هذا األسلوب النظري، وتأثيره 

 تمل على النظريات التعليمية.المح

فكرة أن مبادئ علم األعصاب يجب أن تؤثر على نظريات التعلم على المستوى 

المعرفي، هي فكرة ترقى إلى االقتراح القائل بأن الطريقة التي يتم بها تطبيق النظام 

المعرفي )"العقلي"( في الدماغ، تجعل طرقاا معينة للتفكير والتعلم أسهل، والبعض 

يمكن للمرء، إذن، اشتقاق نظرية معرفية اآلخر أصعب. بموجب هذا الرأي، ال 

دون الرجوع إلى كيفية ربط الدماغ بالمعرفة. وعليه، فالبنائية العصبية هي أحد 

ا تجسيد هذه الفكرة   :Tomas, 2007 &)األساليب النظرية التي حاولت مؤخرا

137-150Mareschal) على وجه الخصوص، تعتمد البنائية العصبية على .

القائلة بأن التعلم يتوافق مع التطور التدريجي عبر تركيب وجهة نظر"بياجي"

التمثيالت العقلية بالعمليات المعتمدة على الخبرة، مما يتيح تطوير كفاءات جديدة 

ا النظريات الحديثة  بناءا على كفاءات سابقة أبسط. تتضمن البنائية العصبية أيضا

يد التمثيلي تتحقق في الدماغ للتطور الوظيفي للدماغ، مقترحة أن الزيادة في التعق

 ,Westermann& alمن خالل التطوير التدريجي للهياكل القشرية الوظيفي )

2010: 723-748.) 

قد يتساءل المرء، إذن، ما هي مبادئ وظيفة الدماغ التي يجب أن تؤثر في تشكيل 

( يستخدم الدماغ 1النظرية المعرفية؟ فيما يلي خمسة مبادئ، من هذا القبيل؛ )

ا ما يتم استخدام المفاهيم الكلية، لتقتصر فقط على  تمثيالت جزئية للمعرفة، إذ نادرا

( يتمثل 2كيات معينة تتعلق بالسياق الحالي للعمل. )أبعاد المعرفة المطلوبة لدفع سلو

ا في السياق، أو تعمل  المبدأ الثاني في السياق، إذ تعمل اآلليات العصبية دائما

الجينات في سياق جينات أخرى، وتعمل الخاليا العصبية في سياق شبكة عصبية، 
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ل الدماغ وتعمل مناطق الدماغ في سياق مجموعة من مناطق الدماغ األخرى، ويعم

( يتعلق المبدأ 3في سياق الجسد، مثلما يعمل الفرد في سياق الثقافة والمجتمع. )

ا، بحيث يمكن أن  الثالث بالتوقيت؛ إذ يمكن أن يكون توقيت األحداث البنائية حاسما

( يرتبط المبدأ 4يكون للحدث نفسه الذي يحدث في أوقات مختلفة عواقب مختلفة. )

ا في  الرابع بالتخصص البنائي )وتوطين الدماغ(: تصبح األنظمة أكثر تخصصا

التطور، وتضبط وظائفها على مجاالت معينة اعتماداا على الخبرة. فعلى مستوى 

الرؤية، مثال، تكون األنظمة المخصصة للتعرف على الوجوه والتعرف على 

ثر الكلمات المكتوبة، هي أساليب تعتمد على الخبرة لنظام التعرف على األشياء األك

( يجب تفسير األحداث البنائية في الدماغ ضمن اإلطار 5عمومية في البداية. )

األوسع للبيولوجيا التطورية: باعتباره إطار تكيفي ي علم الوظائف التي تم إنشاؤها 

أثناء نمو الدماغ. من هنا يطرح السؤال اآلتي: ما الذي صممه النظام لينفذه التطور؟ 

صممة في بنية الدماغ التي تسمح للفرد بتحقيق هذا وما هي القيود العصبية الم

الهدف عندما ينشأ الطفل في بيئة طبيعية؟ كيف يمكن أن تستجيب هذه القيود للبيئات 

الجديدة، مثل؛ الرواية التطورية )البيئة الثقافية( لمحو األمية والحساب؟ هذه األفكار 

لم يتم استكشافها بالكامل بعد.  حديثة بما يكفي لدرجة أن آثارها في النظرية التربوية

فيما يتعلق بالتوقيت، على سبيل المثال، بدأ البحث في التركيز على ما قد تعنيه 

 Thomas)الفترات الحساسة في نمو الدماغ لتوقيت تمرير المناهج التعليمية

&Knowland, 2009: 17-20) . 

مذجة الحاسوبية في بعض الحاالت، اعتمد هذا العمل مرة أخرى على استخدام الن

لربط مبادئ علم األعصاب بالسلوك المتطور لدى المتعلم. ومع ذلك، فمن المحتمل 

أن يكون هناك المزيد من اآلثار العميقة المتجذرة في التعليم، التي يمكن اشتقاقها من 

أطروحة البنائية العصبية. وعليه، يقترح مفهوم التمثيالت الجزئية للمعرفة أن أبعاداا 

لمفهوم ما يتم تنشيطها وفقاا للسياق، وهذا يعني أن المعرفة قد تكون مرتبطة  مختلفة

جوهرياا بالسياق، بما في ذلك أثناء اكتسابها، هذا يعني أيضا أن اكتساب مفهوم كلي 

وتجريدي يتطلب استعراض جميع سياقات استخدامه. إلعطاء مثال ملموس، قد 

 5؛ و  4و  1هي نتيجة الجمع بين  5أن ؛ و6و  4يقع بين  5يتعلم الطفل أن الرقم 

في سياق معين.  5. لكن كل منها يعكس استخدام الرقم 2على  10هي نتيجة قسمة 

وبالتالي، فالهدف النهائي للتعلم هو اكتساب المفهوم غير السياقي؛ لمعرفة أن الرقم 

ا بتعلم ال 5هو  5 مفاهيم يكون مقيداا بأنماط وظائف الدماغ، إذ سيبدأ الطفل دائما
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بطريقة معرفية ومرتبطة بالسياق. وهذا يتنبأ بضرورة نشر سياقات متعددة للعرض 

التعليمي لتحرير المفاهيم من أغالل السياق والظروف الحسية الكتسابها، من أجل 

بناء الفكرة المجردة. والفكرة المجردة قابلة للتطبيق بعد ذلك عبر مجموعة من 

 لتي لم يختبرها الطفل بعد.المواقف، بما في ذلك المواقف ا

على الرغم من أن النمذجة المعرفية هي طريقة فعالة لتطوير ، صفوة القول

لوب ذا األسنظرياتنا في التعلم والتعليم، إال أن هناك عدداا من األسباب التي تجعل ه

واهر محدوداا إلى حد ما حالياا، فيما يتعلق بالتعليم. وذلك ألن العديد من الظ

 ، بما فيفي التعليم هي من بين أكثر الظواهر تعقيداا من الناحية النفسيةالمركزية 

ذلك السياق االجتماعي للفصل الدراسي، وديناميكيات التفاعل بين المتعلم 

عدة لوالمدرس، والجمع بين المعرفة والتحفيز. كما أن النماذج الحالية محدودة، 

تهدف . وثانيا؛ ألن النماذج تسأسباب، أهمها: أوال؛ ألنها غير معقدة بشكل كاف  

من  حالياا األنظمة المعرفية الفردية أو المكونات داخل هذا النظام، مما يجعل

ياق الصعب الحصول على ديناميكيات التفاعل بين المتعلم والمدرس، أو ظاهرة الس

 االجتماعي للفصل الدراسي. 

 استنتاجات وتوصيات

اذج الحاسوبية في علم األعصاب استعرضت هذه الورقة كيفية استخدام النم

التربوي، من خالل األساليب المتصلة بالنمذجة المعرفية. وسلطنا الضوء على 

للنمذجة في وضع نظريات تطبيقية للتعلم والتدريس. كما أبرزنا أن  التأثير القوي

العصبية وأدوات التدريس -هناك عدة نقاط تشابه بين مناهج النمذجة المعرفية

االصطناعية، على الرغم من اختالف أهدافها وأصولها النظرية. الرقمية أو 

النمذجة المعرفية تسعى إلى فهم عملية التعلم القائمة  وخلصنا إلى نتيجة مفادها أن

في دماغ المتعلم في إطار أدوات التدريس الذكية. وبيّنا أن األصول النظرية 

معالجة  ، وسيروراتللمقاربات الحاسوبية المختلفة تعتمد على علم األعصاب

المعلومات، والنظرية البنائية، على التوالي. وفي هذا السياق أكدنا على أن هذه 

المقاربات تحدد مجموعة مشتركة من الخصائص التي يجب أن تمتلكها البيئة 

التعلمية. وهو ما يشجع على السير قدما للكشف عن أهمية علم األعصاب -التعليمية

تخصصات، يتداخل مع علوم الحاسوب، وعلم النفس، التربوي؛ كعلم متعدد ال

مختلفة وأصولها النظرية  والعلوم المعرفية. على الرغم من أهدافه هذه التخصصات
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متعددة، فقد حددت النماذج الحاسوبية جوهر ما يتطلبه التعلم ومناهج التدريس، 

اليوم، نحو وجعلتهماشروطا أساسية التي تجعل التعلم ممكناا. باختصار، نحن نتجه، 

إمكانية دمج المناهج التربوية، وعلم األعصاب، والسيكولوجية في فهمنا المتطور 

ونزعم أن النمذجة المعرفية والحاسوبية يوفران األساس للحوار البناء  .للتعلم

المتعدد التخصصات، الذي يمكن أن يحدث اليوم بينالنماذج المعرفية المستندة إلى 

ب وأنظمة التدريس المستندة إلى التعليم. كما نوصي علم األعصاب وعلم الحاسو

الباحثين المشتغلين بهذا الموضوع تعميق البحث في القضايا التي ال تزال غير 

محسومة على دراسة طبيعة المعرفة التي يكتسبها المتعلم، من قبيل: كيف تبدو 

ف تتوسط معرفي؟ كي-تمثيالت المعرفة المفاهيمية عالية الدقة؟ كيف يشتغل المتا

العواطف والمكافآت والتحفيز التعلم؟ ومع ذلك، يمكن للمرء أن يرسم صورة لكيفية 

مساهمة أسلوب النمذجة المعرفية والعصبية للتعليم في المستقبل. سيكون هدفه 

النهائي هو تحسين توقيت وأنظمة وسياقات التعلم، من خالل فهم المبادئ اآللية 

وتوحيدها، واستنتاجها. سيساهم ذلك في فهم كيفية  لكيفية اكتساب الدماغ للمعرفة،

تشكل تمثيالت المعرفة عند المتعلم، وكيف يتفاعل المتعلمون لتطوير فهم مشترك 

في سياق الفصل الدراسي، ودور االنتباه والتحفيز في هذه العملية، وكيف يمكن أن 

ي تقوية تؤثر العوامل األخرى على خصائص التعلم للدماغ، مثل؛ دور النوم ف

الذكريات، أو القدرة الهوائية في تعديل مرونة الدماغ، والعوامل التي قد تحدث 

تغيرات في مرونة الدماغ مع تقدم العمر، من أجل تحسين التعلم على مدى البعيد. 

ا في فهم اآلليات المعرفية عند  هكذا، ستساهم النمذجة المعرفية والعصبية أيضا

ثل المدرس الحالة الراهنة للمتعلم؟ وكيف يستخدم المدرس، من خالل بيان كيف يم

المدرس هذه المعرفة لتقديم المعلومات المرتبطة بمجال المهّمة الحالية إلى معرفة 

المتعلم المتقدمة أو المستقبلية؟ وكيف يولد المدرس التغذية الراجعة المفيدة للمتعلم 

لعاطفية والتحفيزية للمدرس بالنظر إلى الحالة الراهنة للمعرفة؟ وكيف أن الحاالت ا

ا، ستساهم النمذجة المعرفية والعصبية في فهم كيف يمكن  تعدل هذه العمليات؟ أخيرا

 أن تختلف كل عملية من هذه العمليات عبر األفراد، من األقل إلى األكثر موهبة؟

العصبية، إذن، هي مقاربة حاسوبية في علم األعصاب تسمح بفهم -النمذجة المعرفية

النظر في األساليب الحاسوبية في التعليم التي  التعليم والتعلم، من خاللعملية 

 تستخدم فهمنا، وإن كان جزئياا، لعملية التعلم لتطوير نموذج حاسوبي للتدريس. 
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Approaching the educational phenomenon through the 

theory of neuro-computational modeling: the impact of 

artificial intelligence on teaching and learning 

Ahmed JAOUHARI 

IbnTofail University - Morocco 

Abstract :In this paper, we will look at how computer models 

can be used to enhance our understanding of learning and our 

way of teaching, through the concept of "computer modeling". 

This concept is a simplified representation of the main 

theoretical principles adopted in the approach to the 

educational phenomenon. In the framework of computer 

models, the implementation of the model is in the form of a 

computer program, while in educational neuroscience, 

computers are used; As systems model in two different, but 

related, ways, these methods are: First, computers are used to 

understand the cognitive mechanisms that underlie the learning 

process. Second, computers are used as teaching tools that 

serve as a model for teacher-learner interaction. In our 

treatment of the educational phenomenon, we have confined 

ourselves to the method of using computer programs as 

cognitive models, and we will show about this how clear and 

applicable models can be built in an effective manner, to 

enhance our understanding of the nature of learning, 

highlighting the general principles and objectives of building 

such models. 

Keywords: computer modeling, cognitive modeling, learning, 

educational phenomenon, educational neuroscience. 
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ة مدى توفر معايير الجودة في مناهج الدراسات االجتماعية الفلسطينية للمرحل

األساسية العليا من وجهة نظر معلمي ومشرفي الدراسات االجتماعية في 

 محافظات شمال الضفة الغربية

 خالد سليمة هبد.

 فلسطين-النجاح الوطنيةجامعة 

 

ِف على ملخَّص: ناهج ممدى توفر معايير الجودة في  تهدف هذه الدراسة إلى التعرُّ

لمي الفلسطينية للمرحلة األساسية العليا من وجهة نظر مع الدراسات االجتماعية

 ، ولتحقيق هدفومشرفي الدراسات االجتماعية في محافظات شمال الضفة الغربية

ِ الميداني؛ إذْ تمَّ اختي نة ار عي ِ الدراسة قامت الباحثة باستخدام المنهج الوصفي 

(من معلمي ومعلمات ومشرفي ومشرفات الدراسات 205عشوائية بحجم )

عت أداة الدراسة المتمثلة باالستبانة عليهم، حيث تم اس رنامج تخدام باالجتماعيةً، وز ِ

SPSS وتم استخراج المتوسطات الحسابية، واالنحرافات  للعلوم االجتماعية

 تبار )ت(ألفا وتحليل التباين األحادي واخ المعيارية، وتم استخدام معادلة كرونباخ

 لعينتين مستقلتين. 

 وتوصلت الدراسة إلى النتائج اآلتية: 

مدى توفر معايير الجودة في مناهج الدراسات االجتماعية الى أن  الباحثةتوصلت 

طينية للمرحلة األساسية العليا من وجهة نظر معلمي ومشرفي الدراسات الفلس

ال يوجد كبيرة، كما تبين انه  كانت االجتماعية في محافظات شمال الضفة الغربية

مدى توفر معايير في  (α= 0.05) فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

للمرحلة األساسية العليا من الجودة في مناهج الدراسات االجتماعية الفلسطينية 

وجهة نظر معلمي ومشرفي الدراسات االجتماعية في محافظات شمال الضفة 

تعزى للمتغيرات التالية) الجنس، الوظيفة، المؤهل العلمي، سنوات  الغربية



 ميمعل نظر ةوجه من العليا األساسية للمرحلة الفلسطينية االجتماعية الدراسات مناهج في الجودة معايير توفر مدى

 سليم خالد د.هبة ومشرفي

 

30 

 لينبر-لمانياأ العربي مقراطييالد المركز            سيةوالنف التربوية للدراسات الدولية المجلة

ها: الخبرة( ، وبناًء على نتائج الدراسة فإنَّ الباحثة توصي بعدة توصيات، أهمُّ

على المناهج الفلسطينية بإثراء المحتوى التعليمي في كتاب  ضرورة اهتمام القائمين

الدراسات االجتماعية وذلك لتعميق فهم الطالب للمحتوى التعليمي باإلضافة إلى 

ضرورة توظيف التكنولوجيا والدراما وغيرها من االستراتيجيات الحديثة في 

مقرر تحقيق أهداف محتوى كتاب الدراسات االجتماعية، وضرورة تطبيق ال

 التعليمي بشكل تجريبي على المدارس لمدة عام أو عامين قبل تطبيقها على الطلبة.

 : معايير الجودة، الدراسات اإلجتماعية، مناهج الدراساتالكلمات المفتاحية

 اإلجتماعية، المرحلة األساسية العليا، معلمي الدراسات اإلجتماعية، مشرفي

 الدراسات اإلجتماعية، محافظات شمال الضفة الغربية. 

 المقدمة:

 مناهجتعتبر دراسة معايير جودة الكتب المدرسية من الدراسات المهمة في ميدان ال

وهو  وطرق التدريس، ألن الكتاب المدرسي أحد العناصر المكونة للنظام التعليمي،

من  ا يوفرهأداة المنهج في تحقيق أهدافه،وأداة أساسية في عمليتي التعليم والتعلم بم

 (3: 2011أبو دية،  (مادة علمية وخبرات متنوعة

ما نظرا ل مام الباحثينويعد مفهوم الجودة من المفاهيم التي أخذت حيزا كبيرا من اهت

ت،وعلى تطل به العصر الحالي، ولما فرضته العولمة في عالم اليوم في جميع المجاال

ث أورد حي شتى مناحي الحياة بما فيها التعليم. رغم أن اإلسالم كان األسبق في ذلك

( 2011هذا المفهوم ليدل على اإلتقان وحسن العمل واألداء)حماد، 

(Ajiboye,2009 ) 

ات نتقل مفهوم الجودة من المجال االقتصادي الخاص بتقويم السلع والمنتجا وقد

ي فالصناعية إلى المجال التربوي التعليمي، وذلك ألهميته في تحسين الفعالية 

 قتصاديالمخرجات التعليمية باعتبارها أحد المخرجات المهة في االرتقاء بالنمو اال

 (7:2015، المحلي وحتى العالمي.)بشيري و دامخي

فالكتاب المدرسي مازال يحظى باهتمام التربويين باعتباره مادة التفاعل العملية 

أثناء تنفيذ الدروس، وترجع أهمية الكتاب المدرسي إلى أنه يؤدي وظائف مهمة في 

التعليم ال يمكن االستغناء عنها ومن هذه الوظائف: عرض وتقديم المعلومات 
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اب يشتمل على موضوعات المنهج ويتناولها والحقائق والمفاهيم المختلفة، فالكت

بالتفصيل واإليضاح، ويوفر المعلومات والحقائق والمفاهيم التي تساعد المدرس في 

التحضير للدرس، ويحتوي قائمة المراجع المفيدة لكل من المدرس والطالب، 

ويساعد في مراجعة وتلخيص، وتنظيم الحقائق التي يتوصل إليها الطالب،كما 

مدرس في تدريب الطالب على بعض المهارات، لذلك بات من األهمية يساعد ال

بمكان االهتمام بمحتوى الكتاب المدرسي باإلضافة إلى االهتمام بطريقة عرضه 

وتأليفه،وبشكله العام وإخراجه الفني، باإلضافة إلى أهمية تنظيم األساس 

 (.2004السيكولوجي والمنطقي للكتاب المدرسي)نزال، 

منهج التربويين على أهمية الدراسات االجتماعية، وذلك الرتباط هذا الأكد معظم 

 بإعداد المواطن الصالح المنتمي لدينه وأمته ووطنه،الواعي بمجريات األمور

 لحضاريةوأحداثها وخلفياتها التاريخية والثقافية من خالل االطالع على المفردات ا

 الدراسات االجتماعية بشكل والتاريخية لوطنه وأمته، وهو ما ركزت عليه كتب

 لسلوكيةعام، كما أنها تنمي فهم األفراد لميادين الحياة وتنمي عندهم االتجاهات ا

مر المرغوبة، ولذلك فإن تحليلها وتطويرها لمالءمة مستجدات العصر ومعطياته أ

 :6) 2010بالغ األهمية)العوضي، 

ده تجعلنا نعتني بإعداوبناًء على ما سبق ونظرا ألهمية الكتاب المدرسي التي 

ة وإخراجه وفق معايير ومواصفات علمية وتربوية، يتم من خاللها تحسين العملي

وة التعليمية وتطويرها، والتي تكشف لنا ما يتضمنه الكتاب المدرسي من نقاط ق

وضعف انطالقا من تقويم وتحليل وإثراء وتطوير هذه الكتب لتحديد مستوى 

لبات مراجعته،والتدقيق فيه من وقت إلى آخر، وفقمتطجودتها، من ثم تساعدنا على 

هم المجتمع الذي نعيش فيه، وبما يتناسب مع قدرات التالميذ وميولهم واستعداد

 (.15:2013للتعلم)سليم، 

 وفيما يلي توضيح ألهم العناصر المرتبطة بمفهوم معايير الجودة:

األهداف التعليمية في مجال أوال: معايير جودة األهداف التعليمية:يعتبر تحديد 

التربية بمثابة الخطوة األولى واألساسية إلعداد الكتب المدرسية، ذلك ألن الهدف 

يعتبر الوعاء العام، ولذلك يحرص الباحثون على التأكد من ضرورة أن يكون 

الهدف في الكتاب المدرسي واضحا ومحدداومرتبطا بالمحتوى التعليمي المناسب، 
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اف التربوية للكتاب المدرسي بفلسفة المجتمع وتطلعاته وحاجاته وأن ترتبط األهد

 (.5: 1993ومشاكله)المسيليم، 

وتؤكد المعايير على ضرورة أن تحدد أهداف كل وحدة في بدايتها، بحيث تشمل 

الجوانب المعرفية والمهاري ة والوجدانية،وأن ترتبط بخصائص المتعلم 

لمعرفة تعليمية، وأن توجه المعلم إلنتاج اوحاجاته،وأن تشتق من أهداف المرحلة ال

رات وتوظيفها،وأن تنمي مهارات البحث واالستقصاء لدى الطلبة،باإلضافة إلى مها

التفكير الناقد واإلبداعي،إلى جانب مهارات أجتماعية وحياتية لدى الطلبة 

 (.7:2010)العوضي،

يل المعلم لتفض ثانيا: جودة طرائق التدريس:تمثل األسباب والمؤشرات التي دعت

ف طريقة تدريس عن غيرهافي عمله لتحقيق استراتيجية المادة الدراسية واألهدا

الموضوعة. ولذلك يجب أن تناسب طريقة التدريس في الكتاب المدرسي موضوع 

لمتعلم الدرس،وتتيح للمعلم استخدام الطرائق التفاعلية والكشفية التي تنمي لدى ا

تعلمين ادر المعرفة وتوجه المتعلم إليها،وتساعد المالتعلم الذاتي،وتشجع تنوع مص

 ( 10:2013على المشاركة الفاعلة في الدرس )سليم، 

مدرسي ثالثا: معايير جودة التقنيات والوسائل التعليمية:يجب أن يحتوي الكتاب ال

ا نقل التي تعرف على أنها منظومة تعليمية متكاملة،يمكنه على الوسائل التعليمية

المتعلمين،بمفردها أو باالشتراك مع غيرها من الوسائل  التعلم إلى

والمصادر،وتتكون من مادة تعليمية وأداة عرض ) نظام نقل( وطريقة عرض، 

دى لوتأخذ اشكال متعددة منها الصور التعليمية والمصورات والخرائط التي تنمي 

وح الوض الطالب إتجاهات إيجابية نحو محتوى المادة التعليمية وأن تؤدي لزيادة

أن ووإبراز المهم في المادة التعليمية، وترتبط مع موضوعات المنهاج المدرسي، 

 (. 10: 2009توفر عنصر الجاذبية والتشويق للطالب. )أبو عزيز،

معايير جودة األنشطة التعليمية:تعرف األنشطة التعليمية بأنها هي األنشطة،أو 

تعلمون داخل الصف،وتخص األنشطة الخبرات التعليمية التعلمية التي يقوم بها الم

العقلية كطرح األسئلة التعليمية واالستنتاجات وغيرها. لذلك يجب أن يحتوي الكتاب 

المدرسي أنشطة تعليمية متنوعة،ويجب أن تتبع األنشطة أسئلة متنوعة لتقويم مدى 

تحقيق أهدافها بحيث تكون هذه األنشطة صفية وغير صفية تنمي شخصية التلميذ 
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ناحية المعرفية والمهارية والوجدانية،وتوازن بين الناحية الدراسية من ال

والترويحية،وتقسم هذه األنشطة التعليمي ة إلى عدة أنواع:أنشطة تعليمية أولي ة 

وأنشطة تعليمي ة تطويري ة، وأنشطة وخبرات المناقشة،وأنشطة صفي ة وأنشطة 

 (. 2006:15ختامي ة)الفتالوي و هاللي، 

المعلم  جودة أساليب التقويم:فالبد أن يتضمن الكتاب المدرسي ما يساعدأما معايير 

من على تقويم تالميذه في ضوء األهداف التي يسعى إلى تحقيقها،كما يجب أن يتض

لعمل على ما يساعد التالميذ على تقويم أنفسهم، واكتشاف نواحي قوتهم وضعفهم،وا

دى جوانب القوة بهدف تحديد م على استكمال النواقص وسد الثغرات، وكذلك تدعيم

: 2001نجاح العملية التعليمية في تحقيق األهداف التدريسية المنشودة)الشطي، 

17.) 

 الدراسات السابقة:

فيما يلي عرض لبعض الدراسات السابقة التي تتصل اتصاال مباشرا بموضوع 

 لحاليةاسة الدراسة الحالية حيث أن الدراسات السابقة التي تم تناولها اضافت للدرا

 ات.بأنه مكنت الباحث من اإلطالع على المنهجية واألداة واالستفادة من التوصي

(.تهدفت الدراسة إلى تأكيد الجودة وضمانها في تطبيق Ravets (2002دراسة

هج مناهج الجغرافيا في المرحلة الثانوية في إنجلترا،وقد استخدم الباحث المن

، وأداة الدراسةك مرحلة انت بطاقة تحليل، وعينتها كانت كتب الالوصفي  التحليلي 

ودة جالثانوي ة في إنجلترا. ومن أهم ما توصلت إلي ه الدراسة أن هناك قصور في 

 تطبيق المناهج وعدم مراعاة لمعايير الجودة. 

( في استراليا بعنوان "تقويم كتب الدراسات 2001)Smithدراسة سميث

في استراليا وفقا للمعايير العالمية " هدفت االجتماعية في مرحلة التعليم األساسي 

الدراسة إلى تقويم كتب الدراسات االجتماعية في مرحلة التعليم األساسي في 

( معلما 241استراليا وفقا للمعايير العالمية.وفيها تشكلت عينة الدراسة من )

 واستخدمت أداتين من أدوات البحث األولي،استمارة معايير لتحليل محتوى الكتب،

واستبانة موجهة للمعلمين. وتوصلت الدراسة إلى عدم توفر المعايير العالمية في 
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منهاج الدراسات االجتماعية لمرحلة التعليم األساسي، لذا أوصت الدراسة بتطوير 

 منهاج الدراسات االجتماعية وفق المعايير العالمي ة. 

إلى  هدفت الدراسة (في الواليات المتحدة األمريكية:Edigar,2001دراسة أديغار )

قويم تتحديد معايير تقييم مناهج الدراسات االجتماعية،وأكدت الدراسة على ضرورة 

ث مناهج الدراسات االجتماعية باستمرار،لالستفادة من توجيهات وتوصيات وأبحا

أولياء والخبراء في هذا المجال، باإلضافة إلى أخذ آراء المعلمين ومديري المدارس 

ناهج من بالدراسات االجتماعية في المجتمع مما يساعد على تطوير األمور والمهتمي

الدراسات االجتماعية على نحو أفضل كما أكدت على ضرورة التأكد من مالءمة 

تحقيق  محتويات كتب الدراسات االجتماعية لمجاالت العلوم االجتماعية، والتأكد من

يات الجتماعية في الوالالمعايير العشرة التي حددها المجلس الوطني للدراسات ا

ف األهدا المتحدة األمريكية، واختيار المقررات الدراسية التي تناسب الطلبة وتحديد

ت المطلوب تحقيقها لديه ممن خالل المعارف والمهارات ثم استخدام استراتيجيا

 متنوعة لتحديد ما اكتسبه الطلبة. 

على الصف التاسع  ( مستوى جودة كتاب التاريخ المقرر2010الغول، صابرين ) 

األساسي من وجهة نظر مشرفي ومعلمي التاريخ في محافظة غزة. وتمثلت مشكلة 

الدراسة بالسؤال الرئيس وهو ما مستوى جودة كتاب التاريخ المقرر على الصف 

التاسع األساسي، من وجهة نظر مشرفي ومعلمي التاريخ في محافظات غزة؟، 

ثة المنهج الوصفي التحليلي، واستخدمت ولتحقيق أهداف الدراسة اعتمدت الباح

أداتين وهما: بناء قائمة لمعايير الجودة لكتاب التاريخ المقرر على الصف التاسع 

األساسي، والثانية االستبانة المعيارية، المشتقة من قائمة المعايير وتكونت من 

را( ( معيارا وتم تطبيقها على عينة الدراسة وهي جميع مشرفي التاريخ )ذكو126)

" 187" مشرفا تربويا، ومن جميع معلمي التاريخ البالغ عددهم" 14البالغ عددهم "

معلمة ومعلما،وأظهرت نتائج الدراسة إلى أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية 

في مستوى جودة كتاب التاريخ المقرر على الصف ( a≤05عند مستوى داللة )

التاريخ في محافظات غزة تعزى  التاسع األساسي من وجهة نظر مشرفي ومعلمي

( في مستوى a≤05.0مكان العمل، وتوجد فروق ذات داللة ) –لمتغير الجنس 

جودة كتاب التاريخ المقرر على الصف التاسع األساسي من وجهة نظر مشرفي 
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ومعلمي التاريخ في محافظات غزة، تعزى لمتغير الجهة المشرفة ) حكومة، وكالة( 

 لصالح الحكومة. 

( هدفت هذه الدراسة إلى تقييم كتاب التاريخ للصف العاشر في 2010ي )العوض

ة على دولة اإلمارات في ضوء المعايير العالمية في التأليف وذلك من خالل اإلجاب

 األسئلة التالية:

دمة .ما المعايير المعاصرة الواجب توفرها في الكتاب المدرسي في مجاالت المق1

 لوسائل واألنشطة التعليمية، وطريقة التقويم،والمحتوى والعرض والتنظيم وا

 واإلخراج الفني. 

يير .ما مدى مراعاة مؤلفي كتاب التاريخ للصف العاشر في دولة اإلمارات للمعا2

 المعاصرة للكتب المدرسية من خالل تحليل محتواه ؟ 

.ما مدى إشراك الطالب في كتاب التاريخ للصف العاشر في دولة اإلمارات 3

 لمهارات المختلفة لدي؟ وتنمية ا

تمثلت عينة الدراسة بكتاب التاريخ للصف العاشر في دولة اإلمارات العربية 

في طبعته األولى التي حملت عنوان التاريخ  2009-2008المتحدة للعام الدراسي 

واعتمدت الباحثة المنهج الوصف التحليلي المسحي في تقييم الكتاب مستخدمة أداة 

( والتأكد من صدقها وثباتها 2010عتماد على دراسة الغول )قامت بتطويرها باال

( Romey,s Formulaبالطريقة العلمية المتبعة،كما استخدمت معادلة رومي ) 

لحساب معامالت إشراكي ة الكتاب الطالب. ومن أبرز ما توصلت إليه الدراسة من 

إذ تحققت فيه نتائج تباين درجة مراعاة الكتاب لمعايير ومواصفات الكتاب الجيد 

معظم المعايير بدرجات متفاوتة فبعضها جيد، وبعضها متوسط، وبعضها اآلخر 

ضعيف، باإلضافة إلى ذلك أظهر الكتاب ضعفا في إشراكي ة الطالب في عرض 

المحتوى التعليمي، وهذا يعني أن الكتاب يعاني من ضعف في توجيه الطلبة نحو 

لذاتي. أما في مجال الصور واألشكال المشاركة الفاعلة والحافزة على التعلم ا

والرسومات ومجال األنشطة، فالكتاب يعتبر إشراكي ا بامتياز مما يعطي الطالب 

فرصا أكبر للتفكير التأملي والتعلم الذاتي،وأوصت الدراسة بضرورة أن يستفيد من 

مة يقوم بتأليف كتب الدراسات االجتماعية في دولة اإلمارات العربية المتحدة من قائ
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المعايير المعاصرة التي أعدتها الباحثة في هذه الدراسة واعتمادها كأساس للتأليف 

وضرورة تحديث هذه القائمة استنادا إلى ما يصدر من دراسات وخبرات حديثة في 

 مجال تأليف كتب التاريخ أو الدراسات االجتماعية بشكل عام. 

ناهج الحاسوب للكليات ( في العراق بعنوان تطوير م2012دراسة شوكة وشياع )

والمعاهد التقنية في ضوء معايير الجودة الشاملة من وجهة نظر الهيئة 

ناهج مالتدريسية،هدفت الدراسة إلى تحديد قائمة بالمعايير التي يجب توافرها في 

جهة والتعليم التقني ومعرفة مدى توافر هذه المعايير في هذه المناهج، وذلك من 

الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، وقد توصلت نظر المدرسين واعتمدت 

أمور  الدراسة إلى أن مناهج الحاسوب للكليات والمعاهد التقنية ال تركز على عدة

ناهج أساسية هي: الفروق الفردية بين المتعلمين، وتعديل سلوك الطالب، وربط الم

ئص عي خصاها ال ترابالبيئة المحلية، والتفكير الناقد والعلمي واالبتكار، كما ال أن

 ة.متساوي المتعلم ونموه، وال تراعي الجوانب الوجدانية والمهاري ة والمعرفي ة بنسب

( بعنوان تقويم تجربة تطوير منهاج الدراسات االجتماعية 2015دراسة حبيب )

ي فللصف الرابع من الحلقة األولى من التعليم األساسي من وجهة نظر المعلمين 

موجودة السورية.هدفت الدراسة إلى مسح المفاهيم االجتماعية الالجمهورية العربية 

ساسي، في منهاج الدراسات االجتماعية للصف الرابع من الحلقة األولى للتعليم األ

 والتعرف على آراء معلمي الدراسات االجتماعية بمنهاج الدراسات االجتماعية

صفي التحليلي، م في سورية. واعتمدت الدراسة المنهج الو2010المطور عام 

زعت ووكانت أداتها استمارة لتحليل محتوى كتاب الدراسات االجتماعية، واستبانة 

( معلما ومعلمة، وتوصلت 272على عينة من المعلمين في مدينة حماه بلغت )

نة في الدراسة إلى أن المفاهيم،االجتماعية المتضمنة في محتوى الكتاب غير متواز

حتى ضمن المجال الواحد،باإلضافة إلهمال بعض المجاالت الثالثة للمادة، و

اسات المفاهيم،وكانت تقديرات عينة الدراسة عاليةحول أهداف ومعايير منهاج الدر

 االجتماعية. 

( مدى توافر معايير الجودة في مناهج الحلقة األولى من 2016درغام وقريد )

ث إلى معرفة درجة التعليم األساسي في الجمهورية العربية السورية.يهدف هذا البح

توافر معايير جودة المنهاج في منهاج الحلقة األولى من مرحلة التعليم األساسي من 

وجهة نظر المعلمين في الجمهورية العربية السورية،وفيه استخدم الباحث المنهج 
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الوصفي التحليلي، وكانت أداته البحث استبيان موجه إلى عينة من معلمي الحلقة 

(من %10التعليم األساسي، وشملت عينة البحث ما نسبته )األولى من مدارس 

( معلما 737( معلما ومعلمة، أي بلغ عددهم )7372المجتمع األصلي الذي بلغ )

ومعلمة، وقد تم اختيارهم بالطريقة العشوائية وتوصل البحث إلى أن منهاج الحلقة 

دير عالي واقترح األولى من مرحلة التعليم األساسي يحقق معايير جودة المنهاج بتق

 البحث ما يلي: 

ع مالتخطيط بمستوى أفضل لعمليات توزيع محتويات المنهاج المطور بما يتناسب -

 الفترة الزمنية المخصصة له في البرنامج الدراسي. 

 ضرورة إيجاد توزان بين الجانب العملي والنظري.-

رات بنظام المقر( تقويم كتاب التاريخ في المرحلة الثانوية 2017ودراسة الشهري)

يخ في ضوء معايير جودة الكتب بالمشروع الشامل لتطوير المناهج في كتاب التار

تخدام في المرحلة الثانوية بنظام المقررات،ولتحقيق هذا الهدف قامت الباحثة باس

تاب من قائمة معايير هذا المشروع بعد إعادة ترتيبها وتحكيمها، ومن ثم تحليل الك

الصور واألشكال  –المحتوى –األهداف –لية: ) اإلخراج خالل المجاالت التا

سبته األنشطة التعليمية( واتبعت الدراسة منهج تحليل المحتوى لمنا –التوضيحية 

ألسئلتها،واستخدمت األساليب اإلحصائية المناسبة لذلك وهي:معادلة هولستي 

وفر تفة مدى لحساب الثبات،والتكرارات والنسب المئوية لإلجابة على األسئلة ومعر

ويمي المعايير بكتاب التاريخ، وتوصلت الدراسة في نتائجها إلى أن التقدير التق

للكتاب جاء بدرجة ضعيف،بينما اختلفت التقديرات على مستوى المجاالت.ومن 

ى خالل نتائج الدراسة قدمت الباحثة عددا من التوصيات من أهمها: تطوير محتو

تطوير شكل عام في ضوء معايير المشروع الشامل لكتب التاريخ بالمرحلة الثانوية ب

 المناهج للحكم على جودة الكتب،واالهتمام بوضع األهداف بداية كل وحدة وكل

علم رة للمتدرس، والعناية والدقة باختيار الصور واألشكال التعليمية وجعلها أكثر إثا

 ه بدرجةتتوفر فيسواء بكتاب الطالب أو النشاط، وكذلك االهتمام بالمعايير التي لم 

 جيدة حتى تحقق الهدف الذي وضعت ألجله.

( هدفت هذه الدراسة إلى التعرف عل درجة توافر 2017دراسة البلوي والعزي )

معايير الجودة العالمية في كتاب التربية االجتماعية والوطنية المطور للصف الرابع 
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لتربية االجتماعية االبتدائي من جهة نظر المشرفين التربويين ومعلمي ومعلمات ا

( معلما 124والوطنية في المملكة العربية السعودية.وتكون مجتمع الدراسة من )

( مشرفا ومشرفة وجرى تطوير استبانة خاصة بالدراسة تتكون 30ومعلمة و)

منشقين: األول:يتضمن معلومات أساسية حول مجتمع الدراسة، والثاني يتضمن 

راسة إلى أن مجاالت الدراسة األربعة قد معايير الجودة العالمية، وخلصت الد

حصلت على درجة تقديرات متوسطة في درجة التقييم، كما أظهرت الدراسة عدم 

كما بينت )a=0.05وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى الداللة اإلحصائية ) 

( a=0.05الدراسة عدم وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى الداللة اإلحصائية )

ات تقديرات أفراد العينة على جميع المجاالت لدرجة توافر معايير بين متوسط

الجودة العالمية في كتاب التربية االجتماعية والوطنية المطور ككل من وجهة 

نظرهم تعزى لمتغير المؤهل العلمي باستثناء مجالي ) معايير األهداف ومعايير 

يرات ذوي المؤهل المحتوى( إذ كان هناك فروق دالة إحصائيا بين متوسط تقد

العلمي )دكتوراه( منجهة، ومتوسط تقديرات ذوي المؤهل العلمي )بكالوريوس 

فأقل، وماجستير( من جهة أخرى وذلك لصالح تقدير ذوي المؤهل العلمي 

 )بكالوريوس فأقل، وماجستير(.

وبعد عرض الدراسات السابقة تبين للباحثة اتفاق الدراسة الحالية مع معظم 

لى حيث العينة المستهدفة وهي عينة المعلمين، بصفتهم أقدر فئة عالدراسات من 

لسابقة اتقويم الكتاب وأكثرهم احتكاكابه، وكذلك اتفقت الدراسة مع معظم الدراسات 

انة. في المنهج المتبع وهو المنهج الوصفي. وكذلك األداة المستخدمة وهي االستب

 فر معايير الجودة في كتابومن خالل ما سبق يتضح لنا أن عملية رصد مدى توا

مكن الدراسات االجتماعية عملية مهمة للوقوف على نقاط الضعف والقوة فيه،حيث ي

 تعزيز نقاط القوة ومحاولة العمل على معالجة نقاط الضعف بإجراء التعديالت

ددة المناسبة، فتقويم كتاب الدراسات االجتماعية يجب أن يتم في ضوء معايير مح

ت التقنياما يلي: )األهداف التعليمية، وطرائق التدريس، والوسائل ووأساسية تتمثل ب

ر العناص التعليمية، األنشطة التعليمية، أساليب التقويم(.وقد ضمت استبانة الدراسة

 المشار إليها.

 التعقيب على الدراسات السابقة.
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في واتفقت الدراسة الحالية مع الدراسات في المنهج المتبع وهو المهج الوصفي، 

بحث  األداة المستخدمة وهي األستبانة،واختلفت عن الدراسات السابقة كون معظمها

الية في مدى توافر معايير الجودة من وجهة نظر المعلمين فقط، ولكن الدراسة الح

درست مدى توافرها من وجهة نظر المعلمين والمشرفين وبهذا تكون قد اختلفت 

 (.2017دراسة البلوي )عن الدراسات السابقة وتشابهت فقط مع 

كما اختلفت الدراسة الحالية في نتيجتها عن معظم الدراسات مثل دراسة 

Ravets,2002 ودراسةSmith, 2001 , ( والشهري 2010ودراسة العوضي )

 (. 2016( ولكنها اتفقت في نتيجتها مع نتيجة دراسة درغام وقريد )2017)

وهي  سابقة في تطوير أداة الدراسةوقد استفادت الدراسة الحالية من الدراسات ال

 ( والغول2010االستبيان، حيث أعدت الباحثة في تطويرها على دراسة العوضي )

(.وكذلك اإلطالع عليها كأدب نظري أثرى معرفة الباحثة في موضوع 2010)

 الدراسة. 

 مشكلة الدراسة: 

دم أضحى تطوير المنهج الدراسي سمة من سمات التربية الحديثة، وذلك بسبب التق

مة العلمي والتكنولوجي الذي جعل المعارف في تقدم وتطور بشكل مستمر، فالمعلو

سبة ذا بالنالجديدة التي أمكننا االستفادة منها في أول النهار تصبح قديمة في آخره ه

ات. من مية التي تحتوي على كم هائل من المعلومللمعلومة،فماذا عن المناهج التعلي

 هنا رأت الباحثة أن هناك ضرورة لدراسة مدى توافر معايير الجودة في مناهج

الدراسات االجتماعية وبالتحديد ألنها مناهج حديثة تم طرحها في المدارس 

 . 2018\2017الفلسطينية في العام الدراسي 

 لة الدراسة فيما يلي: لذا في ضوء ما سبق تحدد الباحثة أسئ

مدى توفر معايير الجودة في مناهج الدراسات االجتماعية  السؤال األول:ما

الفلسطينية للمرحلة األساسية العليا من وجهة نظر معلمي ومشرفي الدراسات 

 ؟االجتماعية في محافظات شمال الضفة الغربية
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= 0.05) الداللة  السؤال الثاني: هل يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى

α)  مدى توفر معايير الجودة في مناهج الدراسات االجتماعية الفلسطينية في

ي فللمرحلة األساسية العليا من وجهة نظر معلمي ومشرفي الدراسات االجتماعية 

 تعزى لمتغير الجنس ؟ محافظات شمال الضفة الغربية

 =0.05) هل يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة السؤال الثالث:

α) لمرحلة مدى توفر معايير الجودة في مناهج الدراسات االجتماعية الفلسطينية لفي

ات األساسية العليا من وجهة نظر معلمي ومشرفي الدراسات االجتماعية في محافظ

 تعزى لمتغير الوظيفة؟ شمال الضفة الغربية

 =0.05) هل يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة بع:السؤال الرا

α) مدى توفر معايير الجودة في مناهج الدراسات االجتماعية الفلسطينية  في

ي فللمرحلة األساسية العليا من وجهة نظر معلمي ومشرفي الدراسات االجتماعية 

 تعزى لمتغير المؤهل العلمي؟ محافظات شمال الضفة الغربية

 =0.05) هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة السؤال الخامس:

α)  مدى توفر معايير الجودة في مناهج الدراسات االجتماعية الفلسطينية في

ي فللمرحلة األساسية العليا من وجهة نظر معلمي ومشرفي الدراسات االجتماعية 

 الخبرة؟ محافظات شمال الضفة الغربية تعزى لمتغير سنوات

 يمكن تلخيص أهداف الدراسة فيما يلي: أهداف الدراسة:

التعرف على مدى توافر معايير الجودة الشاملة الواجب توفرها في كتاب -

ت الدراسات االجتماعية للمرحلة األساسية العليا من وجهة نظر معلمي الدراسا

 االجتماعية في محافظات شمال الضفة الغربية. 

= 0.05) التعرف فيما إذا كان هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة -

α)  مدى توفر معايير الجودة في مناهج الدراسات االجتماعية الفلسطينية في

ي فللمرحلة األساسية العليا من وجهة نظر معلمي ومشرفي الدراسات االجتماعية 

 لجنستعزى لمتغير ا محافظات شمال الضفة الغربية
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= 0.05) التعرف فيما إذا كان هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة -

α) لمرحلة مدى توفر معايير الجودة في مناهج الدراسات االجتماعية الفلسطينية لفي

ات األساسية العليا من وجهة نظر معلمي ومشرفي الدراسات االجتماعية في محافظ

 تعزى لمتغير الوظيفة؟ شمال الضفة الغربية

= 0.05) التعرف فيما إذا كان هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة -

α) مدى توفر معايير الجودة في مناهج الدراسات االجتماعية الفلسطينية  في

ي فللمرحلة األساسية العليا من وجهة نظر معلمي ومشرفي الدراسات االجتماعية 

 تعزى لمتغير المؤهل العلمي؟ الغربية محافظات شمال الضفة

= 0.05) كان هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة التعرف فيما إذا -

α)  مدى توفر معايير الجودة في مناهج الدراسات االجتماعية الفلسطينية في

ي فللمرحلة األساسية العليا من وجهة نظر معلمي ومشرفي الدراسات االجتماعية 

 ظات شمال الضفة الغربية تعزى لمتغير سنوات الخبرةمحاف

 تكمن أهمية الدراسة فيما يلي:أهمية الدراسة: 

وة في لفت نظر القائمين على مركز المناهج ووزارة التربية والتعليم بجوانب الق-

صة منهاج الدراسات الجديد ليعملوا على تعزيزها، ونقاط الضعف لمعالجتها. وخا

ارس أن المنهاج الفلسطيني الحالي هو منهاج جديد تم تطبيقه بشكل تجريبي في مد

اعتماده في العام الدراسي  وتم 2018\2017الضفة الغربية في العام 

2018\2019 . 

يها تزويد القائمين على وضع وتخطيط المناهج بقائمة معايير يمكن االعتماد عل-

 فيما بعد عند وضع المناهج وتخطيطها.

ودة فتح المجال أمام الباحثين إلجراء المزيد من البحوث والدراسات في مجال ج-

 المعايير.

ودة جاالستفادة منه في حال إجراء دراسات في مجال تزويد الباحثين بمرجع يمكن -

 المعايير. 

 حدود الدراسة:
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: تقتصر الدراسة الحالية على عينة من معلمي ومشرفي من حيث عينة الدراسة-

 مبحث الدراسات االجتماعية في المرحلة األساسية العليا.

ل : تم إجراءات الدراسة الحالية في الفصل الدراسي األومن حيث زمن الدراسة-

 (. 2019\2018من العام الدراسي )

 ومن حيث المكان: تم تطبيق الدراسة في محافظات شمال الضفة الغربية.-

 مصطلحات الدراسة:

ليها إمستوى محدد من التميز في األداء أو درجة محددة من الجودة، ينظر المعيار:

 للمسألة التعليمية، أو كمقياس لما هو مطلوب تحقيقه لبعضكهدف محدد مسبقا 

 (.:200917األغراض)الدريج، 

ات الدراس بأنه درجة التميز أو الجودة التي تتوافر في كتاب وتعرفه الباحثة إجرائيا

 االجتماعية للمرحلة األساسية العليا. 

وهر مجموعة الخصائص أو السمات التي تعبر بدقة وشمولية عن ج الجودة:

 التربية وحالتها، بمافي ذلك كل أبعادها من مدخالت وعمليات ومخرجات قريبة

هداف وبعيدة وتغذية راجعة، وكذلك التفاعالت المتواصلة التي تؤدي إلى تحقيق األ

المنشودة والمناسبة لمجتمع معين، وعلى قدر سالمة الجوهر تتفاوت مستويات 

 (. 20:2011()الحريري،2009:56الجودة )دعمس، 

دراسات بأنها جميع المعايير الواجب توافرها في كتاب الوتعرفها الباحثة إجرائيا 

 االجتماعية المقرر على طلبة المرحلة األساسية العليا. 

مؤشرات رمزية تصاغ في مواصفات وشروط تحدد الصورة المثلى  معيار الجودة:

سعى يير، أو التي نالتي نرغب أن تتوافر في الكتاب المدرسيالذي توضع له المعا

: 1999()دوهتري، 2014:43() الحمادنة، 76:2015إلى تحقيقها.)بشارة، الياس 

55 .) 

تاب بأنها عبارات محكية عما ينبغي أن يكون عليه الكوتعرفها الباحثة إجرائيا 

 المدرسي.
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يم في هو الوسيلة األولى التي استخدمها اإلنسان للتثقيف والتعلالكتاب المدرسي:

ً شاهداً على حضارتنا اإلنسانية، فلوال وجود الكتاب م ا كان العالم، وسيظل أيضا

هناك علم أو تراكم معرفي يوصلنا إلى التطور والرقي الحضاري، فهو األداة 

اب المتاحة والممكنة التي تصل إلى التلميذ والمعلم في كل مكان، كما أن الكت

 (2007:34)منصف، .تعليمية للدولةالمدرسي يمثل الجانب الرسمي في البرامج ال

عته وتقصد الباحثة بالكتاب في هذه الدراسة كتاب الدراسات االجتماعية الذي وض

من قبل لجان متخصصة مكلفة من مركز المناهج بوزارة التربية والتعليم عام 

 وتم إقراره منذ ذلك العام. 2018\2017

، ويضم وزارة التربية والتعليم: وهو الكتاب المقرر من كتاب الدراسات االجتماعية

 لمدنية،معارف متنوعة في مجاالت التاريخ والجغرافية والتربية الوطنية والتربية ا

 مقدمة في قالب واحد وهدفها تنمية الجانب المعرفي والمهاري والوجداني لدى

 المتعلم.

وهي المرحلة من الصف الخامس األساسي إلى الصف المرحلة األساسية العليا: 

 . سنة(10-15تاسع األساسي وتتراوح أعمار الطلبة فيها ما بين )ال

ن التربوي خبير فني، وظيفته الرئيسة مساعدة المعلمي المشرفي المشرف التربو

قديم على النمو المهني، وحل المشكالت التعليمية التي تواجههم، باإلضافة إلى ت

 العملية التربوية الوجهةالخدمات الفنية، لتحسين أساليب التدريس، وتوجيه 

َ يتمتع بكفاءة عالية و ثقافة الصحيحة. مما يتطلب أن يكون المشرف قائداَ تربويا

واسعة وقدر كبير من الخبرة التربوية، والصفات الشخصية التي تؤهله لمهمة 

 (.:199931القيادة.)المغيدي، 

يير د التغية وهو قائبأنه أهم عنصر في تطوير العملية التربو وتعرفه الباحثة إجرائيا

 والتطوير في المجال التربوي ويقع على عاتقه تحديد احتياج المعلم لتطويره

 والمساهمة في نموه المهني والرقي بأداء المعلمين والمدراء.

تعرفها الباحثة إجرائيا بأنها المحافظات الواقعة من  محافظات شمال الضفة الغربية

ة الغربية وتشمل كال من نابلس وسلفيت ناحية جغرافية إلى الشمال من الضف

 وطولكرم وقلقيلية وجنين وطوباس. 
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فهي تلك العلوم التي تختص بدراسة أصل وتاريخ  أما الدراسات اإلجتماعية:

ة اإلنسان، والتنظيمات والتطورات التي تطرأ على المجتمع البشري، وتهتم بصف

 (.0042ومع اآلخرين)نبهان، خاصة بدراسة عالقة اإلنسان بالبيئة التي يعيش فيها 

 اب واحدوتعرفها الباحثة إجرائيا على أنها مجموعة المواد التي تقدم للطلبة في كت

ة من الصف الخامس الى الصف العاشر وتضم كال من التاريخ والجغرافيا والتربي

 المدنية والوطنية. 

 منهجية الدراسة:

نه وصفي الميداني،ويعرف بأمن أجل تحقيق أهداف الدراسة تم استخدام المنهج ال

حديد طريقة في البحث تتناول تفسير الوضع القائم للظاهرة أو المشكلة من خالل ت

ق ظروفها وأبعادها، وتوصيف العالقات بينها بهدف االنتهاء إلى وصف عملي دقي

كر، بمتكامل للظاهرة أو المشكلة يقوم على الحقائق المرتبطة بها.)اللحلح، أبو 

2002.) 

 وعينة الدراسة: مجتمع

 من جميع معلمي ومشرفي الدراسات االجتماعية في كل منيتكون مجتمع الدراسة 

ئية مديريات التربية والتعليم)في )نابلس وطولكرم وسلفيت(، حيث وقد عينة عشوا

 ، حيث تم توزيع(Sample size calcular ( فرد وفقا لبرنامج)215طبقية بحجم)

( استبانة صالحة للتحليل وفيما يلي وصف 205استبانة عليهم استرد منها)

 لخصائص عينة الدراسة حسب متغيراتها:

 (: توزيع عينة الدراسة حسب متغيراتها1جدول )

 المئويهالنسبة  العدد فئات المتغير المتغير

 48.8 100 ذكر  الجنس 

 51.2 105 أنثى

 100.0 205 المجموع

 3.4 7 مشرف الوظيفة
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 96.6 198 معلم

 100.0 205 المجموع

 71.7 147 بكالوريوس فأقل المؤهل العلمي

 24.9 51 ماجستير 

 3.4 7 دكتوراه

 100.0 205 المجموع

 23.9 49 سنوات 5أقل من سنوات الخبرة

 28.8 59 سنوات 10إلى  5من

 47.3 97 سنوات 10اكثر من 

 100.0 205 المجموع

 أداة الدراسة:

أداة الدراسة )االستبانة( وذلك بعد مراجعة أدبيات الدراسة  قامت الباحثة بتطوير

والدراسات السابقة ذات العالقة بالموضوع، وباإلعتماد على دراسة العوضي 

(، وقد تضمنت االستبانة قسمين:القسم األول البيانات 2010( والغول )2010)

بلغت عدد فقرات التعريفية، أما القسم الثاني فيتضمن بيانات متغيرات الدراسة حيث 

( فقرة موزعة على خمسة محاوروهي: جودة األهداف التعليمية، وجودة 82األداة )

طرق التدريس، وجودة الوسائل والتقنيات التعليمية، وجودة األنشطة التعليمية، 

 Likertوجودة أساليب التقويم، وقد صممت على أساس مقياس ليكرت )

Scaleت باالتجاه اإليجابي، وأعطيت األوزان (خماسي األبعاد، وقد بنيت الفقرا

للفقرات كما يأتي: موافق بشدة: خمس درجات، وموافق: أربع درجات، ومحايد: 

 : درجة واحدة.غير موافق إطالقاثالث درجات، وغير موافق: درجتان، و

 صدق األداة:

التحقق من صدق األداة عن طريق عرضها على مجموعة من المحكمين من  لقد تم

أهل االختصاص والخبرة في مجال العلوم التربوية، وطلب منهم إبداء الرأي حول 

فقرات االستبانة، وذلك بالحذف والتعديل، واقتراح فقرات جديدة، ومناسبة األداة 

تعديل أداة الدراسة فأصبحت لموضوع الدراسة، وبناًء على مالحظات المحكمين تم 
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( فقرة، وبناًء على ذلك فإن األداة تتمتع بصدق 111بصورتها النهائية مكونه)

 المحتوى.

 ثبات األداة:

د بلغ تمكنت الباحثة من استخراج معامل الثبات باستخدام معادلة ألفا كرونباخ فق

اسبة لثبات من( وهذه القيم التي تم التوصل إليها لمعامالت ا0.91معامل الثبات )

 وتفي بغرض الدراسة.

 لقد تم إجراء هذه الدراسة وفق الخطوات اآلتية: إجراءات الدراسة:

 إعداد أداة الدراسة بصورتها النهائية.-

 تحديد أفراد مجتمع الدراسة.-

 اختيار عينة الدراسة.-

 توزيع االستبانات على عينة الدراسة.-

امج معالجتها إحصائيا باستخدام البرنتفريغ البيانات وإدخالها إلى الحاسوب و-

 .SPSSاإلحصائي للعلوم االجتماعية 

 المعالجة اإلحصائية: 

 استخدامبعد جمع البيانات وترميزها ومعالجتها بالطرق اإلحصائية المناسبة، وذلك ب

ات ، فقد استخدمت الباحثة التكرارSPSSالبرنامج اإلحصائي للعلوم االجتماعية 

بار )ت( الحسابية واالنحرافات المعيارية، ومعادلة كرونباخ الفا، واختوالمتوسطات 

 لعينتين مستقلتين، وتحليل التباين األحادي.

 عرض النتائج ومناقشتها

مدى توفر معايير الجودة في مناهج الدراسات تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على 

نظر معلمي ومشرفي  االجتماعية الفلسطينية للمرحلة األساسية العليا من وجهة

و من أجل تحقيق ذلك  الدراسات االجتماعية في محافظات شمال الضفة الغربية

( فقرة تم توزيعها على عينة مؤلفة من 111استخدمت الباحثة استبانة مؤلفة من)
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( من المعلمين والمشرفين المتخصصين بالعلوم االجتماعية، ولتفسير نتائج 205)

 لمتوسطات الحسابية التالية:الدراسة استخدمت الباحثة ا

 درجة تطبيق قليلة. 2.5أقل من -

 درجة تطبيق متوسطة. 2.5-3.5 -

 درجة تطبيق كبيرة. 3.5أكبر من  -

 نتائج أسئلة الدراسة

 أوال: النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة الرئيسي

 رحلةمدى توفر معايير الجودة في مناهج الدراسات االجتماعية الفلسطينية للم ما

األساسية العليا من وجهة نظر معلمي ومشرفي الدراسات االجتماعية في 

 ؟محافظات شمال الضفة الغربية

 ومن أجل اإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحراف

 المعياري لكل محور من محاور األداة، والجداول التالية تبين ذلك:

مدى توفر معايير الجودة في مناهج واالنحرافات المعيارية لفقرات ( المتوسطات الحسابية 2جدول رقم)

الدراسات االجتماعية الفلسطينية للمرحلة األساسية العليا من وجهة نظر معلمي ومشرفي الدراسات 

 .االجتماعية في محافظات شمال الضفة الغربية

رقم 

 الفقرات

المتوسط  الفقرات

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 الدرجة

 كبيرة 0.50955 4.0505 معايير جودة األهداف التعليمية  .1

 كبيرة 0.51163 4.0341 معايير جودة طرائق التدريس  .2

 كبيرة 0.49276 4.0469 معايير جودة الوسائل والتقنيات التعليمية  .3

 كبيرة 0.52486 4.0547 معايير جودة األنشطة التعليمية  .4

 كبيرة 0.48690 3.7160 معايير جودة أساليب التقويم  .5

 كبيرة 0.48795 3.9788 الدرجة الكلية 
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ج مدى توفر معايير الجودة في مناهيتضح من خالل البيانات في الجدول السابق 

لمي الدراسات االجتماعية الفلسطينية للمرحلة األساسية العليا من وجهة نظر مع

كانت جميع  ومشرفي الدراسات االجتماعية في محافظات شمال الضفة الغربية

( إلى 4.05محاورها كبيرة، فتراوحت المتوسطات الحسابية عليها ما بين )

راسات مدى توفر معايير الجودة في مناهج الد(، وفيما يتعلق بالدرجة الكلية3.71)

ي االجتماعية الفلسطينية للمرحلة األساسية العليا من وجهة نظر معلمي ومشرف

لك فقد كانت كبيرة، وذ ال الضفة الغربية،الدراسات االجتماعية في محافظات شم

وفر مدى ت(، وتشير هذه النتيجة إلى أن 3.97بداللة المتوسط الحسابي الذي بلغ )

ا ة العليمعايير الجودة في مناهج الدراسات االجتماعية الفلسطينية للمرحلة األساسي

ة من وجهة نظر معلمي ومشرفي الدراسات االجتماعية في محافظات شمال الضف

ف اد وتأليتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى أن  هناك جهودابذلت في إعدكبيرة،  الغربية

لمدارس االكتب الدراسية للمرحلة األساسية العليا، وقد تم تطبيقه بشكل تجريبي في 

 إلعطاء المجال للمعلمين والمشرفين2018\2017الفلسطينية في العام الدراسي 

لمناهج امعايير الجودة الالزم توفرها،وتزويد مركز  لتقييمه والتأكد من مدى توافر

الفلسطينية بالمالحظات المهمة،وقد تم العمل عليها من قبل فريق إعداد 

يد (، ودراسة درغام وقر2015الكتاب.وتتفق نتائج هذه الدراسة مع دراسة حبيب )

 (.2017( ودراسة الشهري )Ravets ,2000(وتختلف مع نتيجة دراسة )2016)

 =0.05) ال الثاني:هل يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة السؤ

α)  مدى توفر معايير الجودة في مناهج الدراسات االجتماعية الفلسطينية في

ي فللمرحلة األساسية العليا من وجهة نظر معلمي ومشرفي الدراسات االجتماعية 

 تعزى لمتغير الجنس محافظات شمال الضفة الغربية

فقد استخدمت الجنس  أجل فحص صحة الفرضية المتعلقة بمتغير ومن

 الباحثةاختبار)ت( لعينتين مستقلتين.
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مدى توفر معايير الجودة في مناهج اختبار )ت( لعينتين مستقلتين للتعرف على  (3الجدول رقم)

ات ي الدراسالدراسات االجتماعية الفلسطينية للمرحلة األساسية العليا من وجهة نظر معلمي ومشرف

 االجتماعية في محافظات شمال الضفة الغربية

 قيمة)ت( االنحراف المتوسط العدد الجنس المحور
مستوى 

 الداللة

 المجال األول

0.332 57343. 4.0626 100 ذكر

  

0.74 

 44273. 4.0389 105 أنثى

 المجال الثاني

0.074 56308. 4.0331 100 ذكر

  

0.94 

 43402. 4.0279 105 أنثى

 المجال الثالث

0.050- 55826. 4.0323 100 ذكر

  

0.96 

 46560. 4.0359 105 أنثى

 المجال الرابع

0.273- 53817. 4.0372 100 ذكر

  

0.78 

 44767. 4.0561 105 أنثى

 المجال الخامس

0.122 58771. 4.0593 100 ذكر

  

0.90 

 45992. 4.0503 105 أنثى

 المجال السادس

0.564 53534. 3.7357 100 ذكر

  

0.57 

 43758. 3.6973 105 أنثى

 الدرجة الكلية

0.131 54389. 3.9934 100 ذكر

  

0.89 

 43059. 3.9844 105 أنثى

   (α= 0.05) * )دال إحصائيا عند مستوى الداللة 

يالحظ من خالل البيانات الواردة في الجدول السابق أنه ال توجد فروق ذات داللة 

( في مدى توفر معايير الجودة في مناهج α= 0.05) إحصائية عند مستوى الداللة 

الدراسات االجتماعية الفلسطينية للمرحلة األساسية العليا من وجهة نظر معلمي 

تعزى لمتغير  ت شمال الضفة الغربيةومشرفي الدراسات االجتماعية في محافظا
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( وتعني 0.05( وهذه القيمة أكبر من )0.89الجنس، فقد بلغت قيمة مستوى الداللة )

( في مدى α= 0.05) أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

توفر معايير الجودة في مناهج الدراسات االجتماعية الفلسطينية للمرحلة األساسية 

لعليا من وجهة نظر معلمي ومشرفي الدراسات االجتماعية في محافظات شمال ا

تعزى لمتغير الجنس، وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى أن مركز  الضفة الغربية

المناهج الفلسطينية قام بإشراك المعلمين من كال الجنسين في إعداد مادة المنهاج 

رية للمنهاج، واتفقت نتيجة هذه وتأليفه وتم إشراكهم أيضا في الورشات التطوي

 (. 2010الدراسة مع نتيجة دراسة الغول )

 =0.05) هل يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة السؤال الثالث:

α) معايير الجودة في مناهج الدراسات االجتماعية الفلسطينية  مدى توفر في

ي فالدراسات االجتماعية  للمرحلة األساسية العليا من وجهة نظر معلمي ومشرفي

 تعزى لمتغير الوظيفة؟ محافظات شمال الضفة الغربية

فقد استخدمت الباحثة الوظيفة  ومن أجل فحص صحة الفرضية المتعلقة بمتغير

 اختبار)ت( لعينتين مستقلتين.

مدى توفر معايير الجودة في مناهج ( اختبار )ت( لعينتين مستقلتين للتعرف على 4الجدول رقم)

الدراسات االجتماعية الفلسطينية للمرحلة األساسية العليا من وجهة نظر معلمي ومشرفي الدراسات 

 حسب متغير الوظيفة االجتماعية في محافظات شمال الضفة الغربية

 قيمة)ت( االنحراف المتوسط العدد الوظيفة المحور
مستوى 

 الداللة

 المجال األول

 0.99  0.004- 0.46924 4.0497 7 مشرف

 0.51202 4.0505 198 معلم

 المجال الثاني

 0.40  0.827- 0.48801 3.8768 7 مشرف

 0.50067 4.0359 198 معلم

 المجال الثالث

 0.90  0.122- 0.40808 4.0110 7 مشرف

 0.51573 4.0350 198 معلم
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 المجال الرابع

 0.45  0.602- 0.42845 3.9365 7 مشرف

 0.49538 4.0508 198 معلم

 المجال الخامس

 0.31  1.013- 0.60469 3.8571 7 مشرف

 0.52220 4.0617 198 معلم

 المجال السادس

 0.91  0.103 0.44169 3.7347 7 مشرف

 0.48942 3.7154 198 معلم

 الدرجة الكلية

 0.66  0.428- 0.43634 3.9110 7 مشرف

 0.49044 3.9915 198 معلم

   (α= 0.05) * )دال إحصائيا عند مستوى الداللة 

اللة ديالحظ من خالل البيانات الواردة في الجدول السابق أنه ال توجد فروق ذات 

هج ( في مدى توفر معايير الجودة في مناα= 0.05) إحصائية عند مستوى الداللة 

مي نظر معلالدراسات االجتماعية الفلسطينية للمرحلة األساسية العليا من وجهة 

تعزى لمتغير  ومشرفي الدراسات االجتماعية في محافظات شمال الضفة الغربية

 (0.05( وهذه القيمة أكبر من )0.66الوظيفة، فقد بلغت قيمة مستوى الداللة )

 )داللة وتعني هذه النتيجة إلى أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ال

0.05 =αلجودة في مناهج الدراسات االجتماعية ( في مدى توفر معايير ا

الفلسطينية للمرحلة األساسية العليا من وجهة نظر معلمي ومشرفي الدراسات 

احثة االجتماعية في محافظات شمال الضفة الغربية حسب متغير الوظيفة، وتعزو الب

 هذه النتيجة الى أن المنهاج 

تمل على كلمن الفلسطيني الجديد تم وضعه أيضا من قبل فريق متخصص اش

عة المعلمين والمشرفين، حيث عمل على إعداد وتأليف كل كتاب ما ال يقل عن أرب

ن معلمين ومشرفين. وقدحرص مركز المنهاج الفلسطينية على االستعانة بالمعلمي

ول والمشرفين لما يتمتعون به من خبرة في الميدان، ولما يمتلكونه من معرفة ح

 ماتهم وحاجاتهم وتتفق نتيجة هذه الدراسة معخصائص الطلبة وقدراتهم واهتما

 (. 2010( وتختلف مع نتيجة دراسة الغول )2001نتيجة دراسة أديغار )
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 =0.05) هل يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة السؤال الرابع:

α) مدى توفر معايير الجودة في مناهج الدراسات االجتماعية الفلسطينية  في

ي فللمرحلة األساسية العليا من وجهة نظر معلمي ومشرفي الدراسات االجتماعية 

 تعزى لمتغير المؤهل العلمي؟ محافظات شمال الضفة الغربية

ر ختباومن أجل فحص صحة الفرضية المتعلقة بمتغير المؤهل العلمي فقد استخدم ا

 تحليل التباين األحادي.

مدى توفر معايير الجودة في مناهج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق في ( 5الجدول رقم)

الدراسات االجتماعية الفلسطينية للمرحلة األساسية العليا من وجهة نظر معلمي ومشرفي الدراسات 

 مؤهل العلميحسب متغير ال االجتماعية في محافظات شمال الضفة الغربية

مجموع  مصدر التباين المحور

 المربعات

درجة 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

مستوى  قيمة)ف(

 الداللة 

 0.031 3.546 0.898 2 1.797 بين المجموعات المجال األول

   0.253 202 51.171 داخل المجموعات

    204 52.967 المجموع

 المجال الثاني

 0.058 2.893 0.710 2 1.420 بين المجموعات

   0.245 202 49.562 داخل المجموعات

    204 50.981 المجموع

 المجال الثالث

 0.078 2.583 0.666 2 1.331 بين المجموعات

   0.258 202 52.069 داخل المجموعات

    204 53.400 المجموع

 المجال الرابع

 0.113 2.208 0.530 2 1.060 بين المجموعات

   0.240 202 48.474 المجموعاتداخل 

    204 49.534 المجموع

 0.026 3.718 0.998 2 1.995 بين المجموعات المجال الخامس 
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   0.268 202 54.203 داخل المجموعات

    204 56.198 المجموع

 المجال: السادس

 0.113 2.206 0.517 2 1.034 بين المجموعات

   0.234 202 47.328 داخل المجموعات

    204 48.362 المجموع

 الدرجة الكلية

 0.051 3.011 0.703 2 1.406 بين المجموعات

   0.233 202 47.166 داخل المجموعات

    204 48.572 المجموع

  α  =(0,05* )دال إحصائيا عند مستوى الداللة 

فروق ذات داللة يالحظ من خالل البيانات الواردة في الجدول السابق أنه كان هناك 

( في مدى توفر معايير جودة األهداف α =0,05إحصائية عند مستوى الداللة )

التعليمية و معايير جودة أساليب التقويم في مناهج الدراسات االجتماعية الفلسطينية 

للمرحلة األساسية العليا من وجهة نظر معلمي ومشرفي الدراسات االجتماعية في 

ربية تعزى لمتغير المؤهل العلمي، حيث كانت قيم محافظات شمال الضفة الغ

(، أما بالنسبة للدرجة الكلية فقد تبين أنه ال 0.05مستوى الداللة عليها اقل من )

( في مدى توفر α =0,05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

اسية العليا معايير الجودة في مناهج الدراسات االجتماعية الفلسطينية للمرحلة األس

من وجهة نظر معلمي ومشرفي الدراسات االجتماعية في محافظات شمال الضفة 

( وهذه 0.051الغربية تعزى لمتغير المؤهل العلمي، فقد بلغت قيمة مستوى الداللة )

( وتعني هذه النتيجة أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية 0,05القيمة اكبر من )

( في مدى توفر معايير الجودة في مناهج الدراسات α =0,05عند مستوى الداللة )

االجتماعية الفلسطينية للمرحلة األساسية العليا من وجهة نظر معلمي ومشرفي 

الدراسات االجتماعية في محافظات شمال الضفة الغربية تعزى لمتغير المؤهل 

وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى أن الغالبية العظمى من المدرسين  العلمي،

المشرفين الموجودين في ميدان التربية والتعليم يحملون شهادة البكالوريوس و

والماجستير فالتقارب في المستوى العلمي بين المعلمين والمشرفين جعل آراءهم 
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ووجهات نظرهم في مدى توافر معايير الجودة متوافقة، وكان لها دور كبير أيضا 

إلمامهم الكبير بمفهوم معايير الجودة في توافر معايير الجودة بدرجة عالية، وبسبب 

التي يجب أن تتوافر في مناهج الدراسات االجتماعية وبالتحديد بعد أن فرضت 

وزارة التربية والتعليم الفلسطينية على المعلمين والمشرفين التربويين دراسة سنتين 

معايير  متتاليين دبلوم تأهيل تربوي ليكون لديهم اإللمام والمعرفة الكافية بمفاهيم

الجودة والشكل الذي يجب أن تكون عليه في المنهاج الدراسي،وآلية تطبيقها مع 

الطلبة.وهنا تتفق نتيجة هذه الدراسة إلى حد ما مع نتيجة دراسة البلوي والعزي، 

بينت نتائجها عدم وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى الداللة (التي 2017)

( بين متوسطات تقديرات أفراد العينة على جميع المجاالت a=0.05اإلحصائية )

لدرجة توافر معايير الجودة العالمية في كتاب التربية االجتماعية والوطنية المطور 

 ككل من وجهة نظرهم تعزى لمتغير المؤهل العلمي 

) هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  :السؤال الخامس

0.05 =α)  ى توفر معايير الجودة في مناهج الدراسات االجتماعية مدفي

الفلسطينية للمرحلة األساسية العليا من وجهة نظر معلمي ومشرفي الدراسات 

 االجتماعية في محافظات شمال الضفة الغربية تعزى لمتغير سنوات الخبرة ؟

ومن أجل فحص صحة الفرضية المتعلقة بمتغير سنوات الخبرة فقد استخدمت 

 .حثة اختبار تحليل التباين األحاديالبا

تحليل التباين األحادي لداللة الفروق في مدى توفر معايير الجودة في مناهج ( 6الجدول رقم)

الدراسات االجتماعية الفلسطينية للمرحلة األساسية العليا من وجهة نظر معلمي ومشرفي الدراسات 

 متغير سنوات الخبرةاالجتماعية في محافظات شمال الضفة الغربية حسب 

مجموع  مصدر التباين المحور

 المربعات

درجة 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

مستوى  قيمة)ف(

 الداللة 

 0.912 0.092 0.024 2 048. بين المجموعات المجال األول

   0.262 202 52.919 داخل المجموعات

    204 52.967 المجموع

 0.563 0.576 0.145 2 289. بين المجموعات المجال الثاني
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   0.251 202 50.692 داخل المجموعات

    204 50.981 المجموع

 المجال الثالث

 0.956 0.045 0.012 2 024. بين المجموعات

   0.264 202 53.376 داخل المجموعات

    204 53.400 المجموع

 المجال: الرابع

 0.969 0.032 0.008 2 016. بين المجموعات

   0.245 202 49.518 المجموعاتداخل 

    204 49.534 المجموع

 المجال: الخامس

 3510. 1.053 0.290 2 580. بين المجموعات

   0.275 202 55.618 داخل المجموعات

    204 56.198 المجموع

 المجال السادس

 0.945 0.057 0.014 2 027. بين المجموعات

   0.239 202 48.334 داخل المجموعات

    204 48.362 المجموع

 الدرجة الكلية

 0.864 0.147 0.035 2 070. بين المجموعات

   0.240 202 48.501 داخل المجموعات

    204 48.572 المجموع

   α  =(0,05* )دال إحصائيا عند مستوى الداللة 

يالحظ من خالل البيانات الواردة في الجدول السابق أنه ال يوجد فروق ذات داللة 

في مدى توفر معايير الجودة في مناهج  (α= 0.05) إحصائية عند مستوى الداللة 

الدراسات االجتماعية الفلسطينية للمرحلة األساسية العليا من وجهة نظر معلمي 

ت شمال الضفة الغربية تعزى لمتغير ومشرفي الدراسات االجتماعية في محافظا

( 0,05( وهذه القيمة اكبر من )0.86سنوات الخبرة، فقد بلغت قيمة مستوى الداللة )

) وتعني هذه النتيجة أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
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0.05 =α)  في مدى توفر معايير الجودة في مناهج الدراسات االجتماعية

للمرحلة األساسية العليا من وجهة نظر معلمي ومشرفي الدراسات  الفلسطينية

االجتماعية في محافظات شمال الضفة الغربية تعزى لمتغير سنوات الخبرة،وتعزو 

الباحثة هذه النتيجة إلى أن السلطة الوطنية الفلسطينية خاضت تجربتين في إعداد 

د مجيء السلطة الوطنية المناهج، التجربة األولى كانت في أواخر التسعينات عن

،والفرق بين التجربة األولى والثانية 2017الفلسطينية والثانية كانت في العام 

عشرون عاما وعند مقارنة المنهاج الفلسطيني القديم بالجديد رأى المعلمون ومن 

خالل خبراتهم وإلمامهم بمعايير الجودة أن مدى توافر معايير الجودة في منهاج 

 ماعية كبيرة. الدراسات االجت

 توصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها:

 توفر معايير الجودة في مناهج الدراسات اإلجتماعية الفلسطينية للمرحلة -1

ر األساسية العليا من وجهة نظر معلمي ومشرفي الدراسات اإلجتماعية بشكل كبي

 (.3.97)بداللة المتوسط الحسابي الذي بلغ 

( في مدى α= 0.05) ة إحصائية عند مستوى الداللة ال توجد فروق ذات دالل-2

ساسية توفر معايير الجودة في مناهج الدراسات االجتماعية الفلسطينية للمرحلة األ

العليا من وجهة نظر معلمي ومشرفي الدراسات االجتماعية في محافظات شمال 

، لمتغير المؤهل العلميلمتغير الوظيفة،  تعزى لمتغير الجنس، الضفة الغربية

 ولمتغير سنوات الخبرة. 

 التوصيات:

 في ضوء نتائج التحليل التي توصلت إليها الدراسة يمكننا استخالص التوصيات

 التالية: 

 أوال: توصيات تتعلق باألهداف التعليمية: 

حيث ضرورة التنويع في مستويات األهداف المرفقة في بداية الدروس التعليمية ب-

 مستويات أكثر من مستويات هرم بلوم.تشمل 
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صياغة األهداف بطريقة سليمة حيث الحظت الباحثة ومن خالل اطالعها على -

 المنهاج وتحكيمها له أن األهداف لم تصاغ بطريقة سليمة. 

ضرورة عرض األهداف في بداية الدروس التعليمية حسب تسلسل المستويات في -

لتحليل اة إلى الفهم والتذكر إلى التطبيق إلى هرم بلوم وبالتدرج من مستوى المعرف

 إلى التركيب ومن ثم التقييم. 

يجب وضع أهداف تعليمية خاصة بالوحدة الدراسية، وأهداف إجرائية خاصة -

 تسبق كل درس من الدروس، وتشمل جميع مستويات هرم بلوم.

 ثانيا: توصيات تتعلق بطرق التدريس:

 م.تنمي مهارات التفكير العليا عند المتعل ضرورة استخدام طرق التدريس التي-

مية ضرورة استخدام طرق التدريس التي تجعل من المتعلم محورا للعملية التعلي -

 وليس متلق سلبي مثل الدراما واالكتشاف وحل المشكالت.

 . ضرورة استخدام طرق التدريس التي تنمي حب االستطالع واالبتكار واالكتشاف-

 بالتقنيات والوسائل التعليمية:ثالثا توصيات تتعلق 

 ضرورة التنويع بالتقنيات والوسائل التعليمية واستخدام الحديث منها. -

 ضرورة إشراك الطلبة في إعداد الوسائل التعليمية. -

 ضرورة استخدام الوسائل التعليمية التي تحقق أهداف الدرس.  -

 رابعا: توصيات تتعلق باألنشطة التعليمية:

دم مام بتطبيق األنشطة التعليمية المرفقة بالدروس التعليمية وعضرورة االهت-

 إغفالها.

 أن ترتبط األنشطة التعليمية بواقع الطالب وخبراتهم الحياتية. -

 خامسا: توصيات تتعلق بأساليب التقويم:

 استخدام أساليب التقويم التي تقيس جميع جوانب التعلم لدى المتعلم.-

 ويم.التنويع في أساليب التق -

 استخدم أساليب تقويم تراعي الفروق الفردية بين الطلبة. -

 يدية فياستخدام أساليب تقويم متنوعة وحديثة، وعدم االقتصار على األساليب التقل-

 التقويم. 
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 قائمة المراجع:

شر (، دراسة تحليلية تقويمية لكتاب التاريخ للصف العا2010.إبرهيم العوضي )1

 في ضوء المعايير المعاصرة. بية المتحدةفي دولة اإلمارات العر

(، تقويم مناهج وطرق تدريس الجغرافية في اسكتلندا من 2005.ايلين ويلز )2

 خالل وجهة نظر المعلمين، ملخص رسالة ماجستير غير منشورة، عمان.

 (، تقييم وتطوير كتاب التربية اإلسالمية للصف الثاني2001.بسام الشطي )3

 العام في دولة الكويت، المجلة التربوية، جامعة الكويت. الثانوي

 (، المناهج التربوية الحديثة2000.توفيق أحمد مرعي، محمد محمود الحيلة) 4

، دار المسيرة للنشر والتوزيع 1مفاهيمها وعناصرها وأسسها وعملياتها " ط

 األردن.  –والطباعة، عمان 

(، المناهج التربوية، منشورات جامعة 2014.جيرائيل، بشارة،أسما، الياس)5

 دمشق. 

 (، تطوير جودةنظم الجودة في التربية، ترجمة عدنان1999.جيفيري دوهيتري )6

 االحمد وآخرون،المنظمة العربية للترجمة والثقافة والعلوم، المركز العربي

 للتعريب والترجمة والتأليف والنشر: دمشق. 

(، دور المشرف التربوي في تنمية المهارات 2009.ذكريات أحمد مرتجى )7

ة، القيادية لدى معلمي المرحلة اإلعدادية في مدارس وكالة الغوث بمحافظات غز

 غزة. –رسالة ماجستير في أصول التربية بكلية التربية بالجامعة اإلسالمية 

ويم الجودة وأساليب التق (، أثر تطبيق معايير ضمان2014.راتب صايل حمادنة ) 8

لمجلد الحديثة في تطور التفكير اإلبداعي، المجلة الدولية التربوية المتخصصة، ا

 (.. 12العدد  39)

عايير، (، الجودة في التعليم، المفاهيم، الم2008.سهيلة الفتالوي، أحمد هاللي )9

 المواصفات المسؤوليات، دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان، األردن.
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(، الجودة في المؤسسات والبرامج الجامعية، دار 2012.سوسن شاكر مجيد )10

 صفاء للنشر والتوزيع، عمان، االردن.

مية (، معايير الجودة في تصميم الوسائل التعلي2009.شادي عبد هلل أبو عزيز)11

كلية  والتكنولوجيا في التعليم بمراكز اإلنتاج بغزة، رسالة ماجستير غير منشورة

 ة الجامعة اإلسالمية، غزة. التربي

(، جودة محتوى كتب التربية اإلسالمية للمرحلة 2011.شريف علي حماد )12

لى إاألساسية العليا بفلسطين في ضوء معايير جودة المحتوى وتنظيمه. بحث مقدم 

 " المؤتمر الوطني للتقويم التربوي في مدينة رام هللا

جتماعية وأصول تدريسها، الطبعة (، مناهج الدراسات اال2003.شكري نزال )13

 األولى، دار الكتاب الجامعي، العين اإلمارات العربية. 

(، مستوى جودة كتاب التاريخ المقرر على الصف 2010.صابرين الغول )14

 التاسع األساسي من وجهة نظر مشرفي ومعلمي التاريخ في محافظات غزة، رسالة

 اإلسالمة غزة. ماجستير غير منشورةكلية التربية، الجامعة

ر (، مستوى جودة كتاب اللغة العربية المقر2015.صبرينة بشيري،ليلى دامخي)15

–على تالميذ المرحلة الرابعة ابتدائي من وجهة نظر مشرفي ومعلمي المرحلة 

ي فمذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر  –دراسةميدانية بابتدائيات مدينة بسكرة 

 ت التعلم. تخصص علم النفس المدرسي وصعوبا

لمية (، درجة توافر معايير الجودة العا2017عبد الرحمن البلوي، خالد العزي) 16

لمملكة في كتاب التربية االجتماعية والوطنية المطور للصف الرابع االبتدائي في ا

يين العربية السعودية من جهة نظر معلمي التربية االجتماعية والوطنية والمشرف

العدد الثاني –القدس المفتوحة لألبحاث والدراسات التربويين. مجلة جامعة 

 (.1واألربعون )

 (، أساليب معاصرة في تدريس االجتماعيات، دار2001.عدنان أحمد أبو دية )17

 أسامة للنشر والتوزيع عمان، األردن.
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(، تقويم تجربة تطوير منهاج الدراسات االجتماعية للصف 2015.عالحبيب )18

لى من التعليم األساسي من وجهة نظر المعلمين في الرابع من الحلقة األو

الجمهورية العربية السورية، رسالة أعدت لنيل درجة الماجستير في المناهج 

 وطرائق التدريس 

ن م(، مدى توافر معايير الجودة في مناهج الحلقة األولى 2016.قريد ضرغام )19

ة نظر المعلمين.مجلالتعليم األساسي في الجمهورية العربية السورية من وجهة 

 . 28، العدد 28جامعة البعث، المجلد 

(، مدخل المعايير في التعليم: من مستجدات تطوير 2004.محمد الدريج )20

 المناهج وتجويد المدرسة

(، معوقات تحقيق أهداف المناهج الدراسية، الكويت، 1993.محمد المسيليم)21

 وزارة المؤتمر الثانيللمناهج الدراسية. 

، 1(، إدارة الجودة الشاملة في التربية والتعليم، ط2009فى نمردعمس ).مصط22

 عمان األردن، دار غيداء للنشر والتوزيع. 

نظام ب(، تقويم كتاب التاريخ في المرحلة الثانوية 2017.منار بن محمد الشهري)23

 المقررات في ضوء معايير جودة الكتب بالمشروع الشامل لتطوير المناهج.مجلة

 ( الجزء األول. 174لتربية جامعة األزهر، العدد )كلية ا

(، طرائق معاصرة في تدريس الدراسات االجتماعية، دار 2013.هبة سليم )24

 آمنة للنشر والتوزيع، عمان األردن. 

(، تطوير مناهج الحاسوب للكليات والمعاهد 2012.هدى شوكة وعلي شياع )25

لة كلية وجهة نظر الهيئة التدريسية، مجالتقنية في ضوء معايير الجودة الشاملة من 

 التربية األساسية، بغداد، العدد السادس والسبعون. 

يافا  (، طرائق تدريس االجتماعيات وتطبيقاتها العملية، دار2004.يحيى نبهان )26

 للنشر والتوزيع، عمان األردن.
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The Availability Extent of Quality Standards in the Curricula of 

Palestinian Social Studies of the Upper Elementary Stage from the 

Point of View of Teachers and Supervisors of Social Studies in the 

Northern Governorates of the West Bank 

Abstract: The Availability Extent of Quality Standards in the Curricula 

of Palestinian Social Studies of the Upper Elementary Stage from the 

Point of View of Teachers and Supervisors of Social Studies in the 

Northern Governorates of the West Bank 

This study aims to identify the availability of quality standards in the 

Palestinian social studies curricula of the upper elementary stage from the 

point of view of teachers and supervisors of social studies in the northern 

governorates of the West Bank. In order to achieve the objective of the 

study, the researcher adopted the field descriptive method. A random 

sample of 205 teachersand supervisors of social studies was selected to 

respond to a questionnaire distributed to them. The collected data was 

analyzed by Statistical Package for Social Studies SPSSto find out 

arithmetic means and standard deviations. Besides, Cronbach’s Alpha, 

One Way Anova and T-test of two independent samples were used.  

The researcher found that the quality standards in the curricula of 

Palestinian social studies of the upper elementary stage are remarkably 

available from the view of teachers and supervisors of social studies in 
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the northern governorates of the West Bank. The study also revealed that 

there is no statistically significant differences (α=0.05) in the the extent of 

the availability of quality standards in the Palestinian social studies 

curricula of the upper elementary stage from the point of view of teachers 

and supervisors of social studies in the northern governorates of the West 

Bank that could be attributed to the variables of sex, career, qualification, 

years of experience.  

Based on the results of the study, the researcher recommends who are 

responsible for Palestinian curriculum to enrich the educational content in 

the book of social studies to deepen the student's understanding of the 

educational content. In addition, it is recommended to employ 

technology, drama and other modern strategies in achieving the objectives 

of the content of the of social studies book. Finally, the researcher 

recommends applying the curriculum on a pilot basis to schools for one or 

two years before applying it to students. 

Key words: of Quality Standard, Social Studies, Curricula of Palestinian 

Social Studies, Upper Elementary Stage, Teachers of Social Studies, 

Supervisors of Social Studies, Northern Governorates of the West Bank 
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 فاعلية برنامج إرشادي لزيادة الكفاءة االجتماعية للحد من قلق االمتحان

 "دراسة تطبيقية على طلبة المرحلة الثانوية بمحافظات غزة"

جمهورية –جامعة القرآن الكريم وتأصيل العلوم –سامي سالمة سعيد  .أ

 السودان

جمهورية –جامعة القرآن الكريم وتأصيل العلوم –د. محمد صالح عبد الرؤوف

 السودان

 

ة هدفت الدراسة التحقق من فاعلية برنامج إرشادي انتقائي تكاملي لزيادملخص:

دى الكفاءة االجتماعية، والتحقق من أثر هذا البرنامج في خفض قلق االمتحان ل

 .ت غزة واتبع الباحثان المنهج شبه التجريبيطالب المرحلة الثانوية بمحافظا

ة ( طالباً، ومجموعة ضابط30تكونت عينة الدراسة من مجموعة تجريبية قوامها )

( طالباً، من طالب الصف الحادي عشر بمدرسة شهداء المغازي 30قوامها )

ً وتم استخدام مقي815الثانوية بالمحافظة الوسطى، والبالغ عددهم ) اس ( طالبا

ج ة االجتماعية، ومقياس قلق االمتحان )لسارسون(، وبعد تنفيذ البرنامالكفاء

 تماعية،أظهرت النتائج فاعلية البرنامج اإلرشادي المستخدم في زيادة الكفاءة االج

 ة.ووجود أثر إيجابي لذلك في خفض قلق االمتحان لدى أفراد المجموعة التجريبي

حلة ن، المراءة االجتماعية، قلق االمتحا: البرنامج اإلرشادي، الكفالكلمات المفتاحية

 الثانوية، محافظات غزة.
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 مقدمـة:

حياة إن العمل على تلبية حاجات طالب المرحلة الثانوية في العديد من مجاالت ال

رة كل باكويعتبر عامالً أساسياً، ال سيما في هذه المرحلة العمرية الحرجة، والتي تش

كون مرحلة المراهقة لديهم، فالنمو الجسدي والعاطفي واالنفعالي وصورة الذات ت

ي أشد ويكونوا في هذه المرحلة العمرية بالذات فعند بداية منعطف الطريق لديهم، 

ة لديهم، إليجابيالحاجة لالهتمام والرعاية النفسية القائمة على تنمية المفاهيم النفسية ا

فالعالم اليوم يختلف عما كان في األمس في ظل الوتيرة المتسارعة للثورة 

ن لدرجة أكبر مالتكنولوجية التي جعلت من العالم قرية صغيرة، وأتاحت الفرصة 

عية التفاعل مع مختلف الحضارات والثقافات والقيم والعادات والتقاليد االجتما

ن األخرى، وتبلورت فكرة زيادة االهتمام بالعقل البشري الذي أضحى مركز الكو

تغيير  بما يمتلكه من إبداعات في مجال العلم والتكنولوجيا، ساهمت وبشكل كبير في

ورة كبيرة، من هنا برزت الحاجة الملحة واألولوية وجه الحضارة البشرية بص

زي مع القصوى لالهتمام بالفرد من حيث الميول واالتجاهات والبناء النفسي بالتوا

 بنيته المعرفية. 

فس لذا تزايد اهتمام الباحثين والعلماء في السنوات األخيرة بمفاهيم علم الن

لعلماء الية واهتمام كبير من قبل اإليجابيوقد حظيت الكفاءة االجتماعية بمكانة عا

لحقل اوالباحثين؛ ألهميتها البالغة في حياة اإلنسان التساع ميادينها وخاصة في 

 التربوي.

ً للنمو االجتماعي في مرحلتي ال ً أساسيا طفولة، والكفاءة االجتماعية تمثل مفهوما

 اعية معاالجتموبدايات المراهقة التي تتميز بتوسع بيئة الطفل والمراهق، وعالقاته 

من يحيط به، والسلوك االجتماعي عند الطفل في هذه المرحلة مرتبط بتنشئته 

رفة اجتماعياً، فتتشكل شخصيته ويكتسب مهاراته الوجدانية، واالجتماعية، والمع

 ( 275:  2014الضرورية لمستقبله. )أبو غالي، 

ة التعبير عن وتتضمن الكفاءة االجتماعية مهارة توكيد الذات، وتتعلق بمهار

المشاعر واآلراء، والدفاع عن الحقوق أو مواجهة ضغوط األخرى، ومهارات 

وجدانية تسهم في تيسير إقامة عالقات وثيقة ودية مع اآلخرين، وإدارة التفاعل 
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معهم، مهارات اتصالية وتنقسم بدورها إلى مهارات اإلرسال، ومهارات االستقبال، 

 (276:  2014عية واالنفعالية. )أبو غالي، ومهارات الضبط والمرونة االجتما

 ( على أن االهتمام بالكفاءة االجتماعية يرجع2004وأظهرت دراسة )المغازي، 

وط لتأثيرها على قدرة الفرد على التفاعل االجتماعي، وقدرته على مواجهة الضغ

 الحياتية، كما أنها تؤثر على التحصيل.

لفة، ثر قدرة على مواجهة المواقف المختواألشخاص مرتفعو الكفاءة االجتماعية أك

ً مع اآلخرين من األفراد  والمشاركة في األنشطة االجتماعية، وأكثر انفتاحا

 (5:  2003منخفضي الكفاءة االجتماعية. )حبيب، 

ً يصبح في قائمة  ويشير جولمان إلى أن الفرد الذي يكون غير كفء اجتماعيا

 (366:  2014منخفضي المستوى الدراسي. )الشمري، 

يجب  ويرى الباحثان أن الكفاءة االجتماعية من المهارات الضرورية الالزمة التي

ه ، وتمكنعلى الطالب إتقانها، والتمتع بها لتؤهله من التجانس في المجتمع اإلنساني

ديه لمن تبادل األدوار والشعور بالمسؤولية الفردية واالجتماعية، وتنمي وتطور 

له من انعكاسات إيجابية على كافة جوانب شخصيته،  مفهوم تقدير الذات؛ لما

وبالتالي تبرز قدرته على مواجهة الظروف المختلفة ومن بينها مواجهة قلق 

 االمتحان.

مشكلة حقيقية تواجه كثيراً من الطالب   Test Anxietyويعتبر قلق االمتحان

أكدت  وتزداد نسبة انتشاره بين الطالب في مختلف المراحل التعليمية، حيث

أن قلق  Hembree (1997)، وهمبري Denato (1995)دراسات كل من ديناتو

 (731:  2018االمتحان ينمو طردياً بتقدم سنوات الدراسة. )بديوي، 

ات وقلق االمتحان حالة من التوتر الشامل يعاني منها الطالب وتؤثر في العملي

تطلبات مليات تعتبر من مالعقلية كاإلدراك والتفكير واالنتباه والتذكر، وهذه الع

لطالب االنجاح في الدراسة، وبالتالي فإن حالة التوتر والقلق هذه تؤثر في تحصيل 

 تأثيراً سلبياً.
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وآخرون أن هناك عوامل منبئة ذات داللة إحصائية تؤثر على  Sendوقد أشار 

عور الشوقابليتهم للتعلم وتزيد من قلقهم في الموقف االمتحاني منها صعوبة المادة 

 (Senasetal : 2997)باإلحباط. 

على  وتعتبر مشكلة التحصيل الدراسي من المشاكل المؤرقة للطالب وأولياء األمور

 حد سواء، فبالرغم من تمتع الطالب بدرجة عالية من الذكاء، وحصيلة تعليمية

عليه  كبيرة، إال أن درجاته في االمتحان تكون متدنية، مما يعكس صورة عكسية لما

 الطالب، وهذا بدوره يرجع على حالة القلق وما يصاحبها من توتر لدى الطالب

ته تعمل على تشتت تفكيره، وبالتالي تحد من قدرته على االستذكار الجيد لحصيل

أكبر  التعليمية، وما ينشأ عن ذلك من الشعور بعدم الرضا عن الذات، وتنامي درجة

 من عدم الثقة بالقدرات واإلمكانيات لديه.

وتنشأ من االمتحانات تخوفه من الفشل أو الرسوب أو تخوفه من عدم الحصول 

على نتيجة مرضية له، بحيث يؤدي إلى تدني التحصيل وعدم حصوله على ما 

يحقق فيه غاياته، حيث يحتل التحصيل الدراسي أهمية خاصة في حياة الطالب 

ذي قياس األساسي الالدراسية بمختلف مراحلها ومستوياتها، ويعتبر التحصيل الم

ثر يعتمد عليه الطالب في انتقاله من فصل آلخر، ونتيجة لكون هذا التحصيل متأ

لق قبالعديد من العوامل والتي تشمل على العوامل النفسية واالنفعالية وبخاصة 

 (3: 2014االمتحان. )منعم وآخرون، 

فرد يجابية للوقد كثر في اآلونة األخيرة االهتمام بدراسة الجوانب النفسية اإل

 وخاصة بعد إسهامات مارتن سيلجمان، بحيث اهتم بالخبرات والسمات اإليجابية

فضل للفرد، وهو ما أسماه علم النفس اإليجابي، والذي يهتم بموضوعات الوجود األ

والرضا واألمل والتفاؤل والسعادة والقدرة على الحب والمهارات الشخصية 

 (20:  2010ابية للفرد. )دردير، وغيرها من الجوانب النفسية اإليج

ولقد اتضح للباحثين أن استخدام البرامج اإلرشادية هو من األساليب المثلى في 

ً في العملية التعليمية؛ لما لها من دور كبير في التقرب من  التربية، وخصوصا

المشكلة ومحاولة استكشافها وفهمها والوقوف على حجمها الحقيقي، واقتراح 

شادية الكفيلة بالحد منها ومحاصرتها في أضيق نطاق من أجل البرامج اإلر

المحافظة على السالمة والعافية النفسية للطالب؛ لما لذلك من أثر فعال وكبير على 
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مستوى تحصيل الطالب، وبالتالي الوصول به إلى حالة من الرضى الذاتي التي 

 تؤهله لالستمرار في النجاح والتميز.

 تها:مشكلة الدراسة وتساؤال

لكفاءة ابالرغم من وجود العديد من الدراسات المحلية والعربية التي اهتمت بدراسة 

(، ودراسة عبد 2016(، ودراسة بشير)2019االجتماعية، مثل: دراسة فرحان )

(؛ وذلك ألهمية مفهوم الكفاءة 2014(، ودراسة أبو غالي )2015الحميد )

ك مقومات القوة االجتماعية، وذلاالجتماعية كونها احدى سمات الشخصية، وأحد 

 لحياتيةلتأثيرها البناء على قدرة الفرد على التفاعل االجتماعي ومواجهة الضغوط ا

والذي  المختلفة، كما ويمكن  اعتبار الكفاءة االجتماعية نوع من السلوك التكيفي،

نمو وال يشتمل على مهارات العمل باستقاللية، والنمو الجسدي والكفاءة األكاديمية،

ق اللغوي، والمهارات االجتماعية كما عمدت بعض الدراسات على دراسة مفهوم قل

سة (، ودرا2018االمتحان في ضوء بعض المتغيرات العلمية مثل: دراسة العتيبي )

(؛ إال أن الباحثين وجدا قصوراً في 2026(، ودراسة حمادنة )2018خذايرية )

ي هدف تنمية الجوانب اإليجابية فالدراسات التي تعتمد على برامج إرشادية؛ ب

 شخصية الفرد لمواجهة الضغوط المختلفة، ومن بينها قلق االمتحان.

اسية، يعتبر قلق االمتحان من المشكالت التي تواجه الطالب في كافة المراحل الدر

ك شفكل طالب قد مر بتجربة قلق االمتحان بمستويات مختلفة من الحدة، ومما ال 

ً على التحصيل الدراسي للطالب، وذلك ألن فيه أن قلق االمتح ان يؤثر سلبا

 االمتحانات من أكثر وأهم األدوات التي يمكن بواسطتها التعرف على ما حققه

 الطالب خالل مشواره الدراسي.

من خالل خبرة الباحثان وعملهما في المجال التربوي واألكاديمي، الحظا تدني 

الطالب في كافة المراحل الدراسية رغم مستوى التحصيل الدراسي لفئة كبيرة من 

ما يتمتعون به من مستوى عاٍل من الذكاء، ومشاركتهم االيجابية والفاعلة مع 

المدرسين أثناء الحصص الدراسية، األمر الذي أثار انتباه الباحثان لدراسة األسباب 

ً على الطالب وأولياء أمو ً نفسيا رهم الكامنة وراء هذه الظاهرة والتي تشكل عبئا

على حد السواء، لذلك كان هناك ضرورة ملحة في إيجاد استراتيجيات عالجية 

يمكن من خاللها مساعدة الطالب في التغلب على قلق االمتحان والحد من مستواه، 

وبالتالي المساهمة المتواضعة في عالج الظاهرة من خالل اقتراح برنامج إرشادي 
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ية للحد من قلق االمتحان لدى طالب تكاملي قائم على زيادة الكفاءة االجتماع

المرحلة الثانوية بمحافظات غزة ، وذلك إليمان الباحثان بأهمية البرامج اإلرشادية 

وفاعليتها في التصدي ألهم المشكالت التربوية، كونها تحمل في طياتها سبل 

المساعدة المتكاملة للفرد حتى يستطيع حل المشكالت التي يقابلها في حياته أو 

 كن من التوافق معها.يتم

ءة مما حدا بالباحثين للتفكير في تصميم برنامج إرشادي قائم على زيادة الكفا

 لثانويةاالجتماعية، ومعرفة مدى تأثيره للحد من قلق االمتحان لدى طالب المرحلة ا

ن عبمحافظات غزة، وللتصدي لهذه المشكلة فإن الدراسة الحالية تحاول اإلجابة 

 التالي:التساؤل الرئيس 

ان لدى ما فاعلية برنامج إرشادي لزيادة الكفاءة االجتماعية للحد من قلق االمتح 

 طالب المرحلة الثانوية بمحافظات غزة؟

 ويتفرع من هذا التساؤل الرئيس التساؤالت الفرعية التالية:

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات أفراد المجموعة -

اس القياس القبلي، ومتوسط درجات أفراد المجموعة نفسها في القيالتجريبية في 

 البعدي على مقياس الكفاءة االجتماعية لصالح القياس البعدي؟

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات أفراد المجموعة -

التجريبية، ومتوسط درجات أفراد المجموعة الضابطة في القياس البعدي على 

 فاءة االجتماعية لصالح أفراد المجموعة التجريبية؟مقياس الك

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات أفراد المجموعة -

اس التجريبية في القياس القبلي، ومتوسط درجات أفراد المجموعة نفسها في القي

 البعدي على مقياس قلق االمتحان لصالح القياس البعدي؟

ة إحصائية بين متوسط درجات أفراد المجموعة هل توجد فروق ذات دالل-

التجريبية، ومتوسط درجات أفراد المجموعة الضابطة في القياس البعدي على 

 مقياس قلق االمتحان لصالح أفراد المجموعة التجريبية؟

 تهدف الدراسة الحالية إلى:أهداف الدراسة: 
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متحان للحد من قلق االتصميم برنامج إرشادي قائم على زيادة الكفاءة االجتماعية -

 لدى طالب المرحلة الثانوية في قطاع غزة.

ن مية للحد تحديد مدى فاعلية البرنامج اإلرشادي القائم على زيادة الكفاءة االجتماع-

 قلق االمتحان لدى طالب المرحلة الثانوية في قطاع غزة.

يادة زم على زيادة قدرة طالب المرحة الثانوية من خالل البرنامج اإلرشادي القائ-

لق ي يعد قالكفاءة االجتماعية على مواجهة الضغوط المختلفة أثناء فترة الدراسة والت

 االمتحان أحد أهمها، كونه يؤثر سلباً على تحصيلهم الدراسي. 

التوصل إلى مجموعة من التوصيات التربوية والبحثية في مجال الكفاءة -

 الثانوية.االجتماعية وقلق االمتحان لدى طالب المرحلة 

ً في مجال تحديد أهم احتياجات طالب المر- حلة يمكن لهذا البحث أن يقدم إسهاما

 التغلب الثانوية من مهارات الكفاءة االجتماعية لنمو نفسي متوازن لديهم قائم على

 على اآلثار النفسية السبعة المرتبطة بقلق االمتحان.

 

 لي:قد تسهم الدراسة الحالية فيما يأهمية الدراسة: 

يفية كاالستفادة من نتائج الدراسة في إفادة المرشدين النفسيين والتربويين في -

 التعامل مع طالب المرحلة الثانوية، وتعزيز المفاهيم االيجابية لديهم.

قد تساعد نتائج الدراسة الحالية مؤسسات المجتمع المحلي المعنية في وضع -

ة لدى السلوكيات والمهارات االيجابيالحلول والبرامج المناسبة التي تنمي وتزيد 

 طلبة المرحلة الثانوية.

قد تساعد نتائج هذه الدراسة على إجراء دراسات وبحوث أخرى ذات عالقة -

بها بمتغيرات الدراسة لمعرفة أهم العوامل المسببة لقلق االمتحان ومحاولة تجن

 والحد منها.

 حدود الدراسة: 
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لتي على عينة من طالب المرحلة الثانوية ا : تقتصر هذه الدراسةالحدود البشرية

 ( سنة.18 – 15تتراوح أعمارهم بين )

تم إجراء هذه الدراسة في الفصل األول من العام  الحدود الزمانية:

 .2021/2022الدراسي

بية طبقت الدراسة في المدارس الحكومية التابعة لوزارة التر الحدود المكانية:

 الوسطى في قطاع غزة. والتعليم الفلسطينية بالمحافظة

ن متصميم برنامج إرشادي لزيادة الكفاءة االجتماعية للحد  الحدود الموضوعية:

 قلق االمتحان لدى طلبة المرحلة الثانوية بمحافظات غزة.

 مصطلحات الدراسة:

 :Integrated Counseling Program. البرنامج اإلرشادي التكاملي1

د "مجموعة من الخطوات المحددة والمنظمة تستنيعرف البرنامج اإلرشادي بأنه: 

في أساسها على نظريات وفنيات ومبادئ اإلرشاد النفسي، وتتضمن مجموعة من 

منية زالمعلومات والخبرات والمهارات واألنشطة المختلفة، والتي تقدم خالل فترة 

 محددة بهدف مساعدة األفراد في تعديل سلوكياتهم وإكسابهم سلوكيات ومهارات

تهم ديدة تؤدي بهم إلى تحقيق التوافق النفسي، وتساعدهم في التغلب على مشكالج

 (285:2004التي يعانون منها في معترك الحياة". )حسين، 

ساليب البرنامج اإلرشادي إجرائياً "بأنه مجموعة من األهداف واأل ويعرف الباحثان

جماعي، والوسائل واألنشطة واإلجراءات والتقويم التي تستند إلى أسلوب اإلرشاد ال

ي وار التوبالتحديد الندوات واللقاءات الدورية والعروض التقديمية، والمناقشة والح

 سة".أعدها الباحثان نفسهما لتحقيق أهداف الدرا

 : SocialCompetence. الكفاءة االجتماعية2

 "هي القدرة على معالجة المواقف االجتماعية المنوعة بفاعلية، والمهارة في

ابه العالقات بين الشخصية، ويدخل في هذه الكفاءة االستقالل الذاتي للفرد وآد

 (3594: 1988االجتماعية. )معجم علم النفس والطب النفسي، 



 عبد صالح د.محمد سعيد، سالمة أ.سامي اإلمتحان قلق من للحد االجتماعية الكفاءة لزيادة إرشادي برنامج فاعلية

 الرؤوف

 

71 

 رلينب-لمانياأ العربي مقراطييالد المركز            سيةوالنف التربوية للدراسات الدولية المجلة

ً بأنها "تمتع الفرد بمهارة ا ويعرف الباحثان التصال الكفاءة االجتماعية إجرائيا

لذات، اوالتواصل، وضبط الذات والتفاعل مع الزمالء، والمساندة والتأييد، وتوكيد 

وهي الدرجة التي يحصل عليها المستجيب على مقياس الكفاءة االجتماعية. من 

 إعداد الباحثان والمستخدم في الدراسة الحالية".

  Exam Anxietyاالمتحان:  قلق .1

فرد "هو نوع من القلق المرتبط بمواقف االمتحان حيث تثير هذه المواقف في ال 

لفرد من اشعوراً باالنزعاج واالنفعالية، وهي حالة انفعالية وجدانية مكدرة تعتري 

لشعور الموقف السابق لالمتحان أو في موقف االمتحان ذاته، وتتسم هذه الحالة با

 (96: 2000والتهديد والخوف من االمتحان ومتعلقاته". )زهران، بالتوتر 

ً بأنه "حالة انفعالية تالزم الطالب ويعرف الباحثان وقت  قلق االمتحان إجرائيا

 االمتحان مصحوبة باضطرابات في النواحي العاطفية والمعرفية تسبب له صعوبة

ً على أداء افي استرجاع المعلومات قبل االمتحان وأثنائه، مما ينعكس س لطالب لبا

س وتدني في درجاته التحصيلية، وهو الدرجة التي يحصل عليها الطالب على مقيا

 قلق االمتحان المستخدم في الدراسة الحالية. من إعداد سارسون".

 الخلفية النظرية للدراسة والدراسات السابقة

 Social Competenceالمبحث الثاني:الكفاءة االجتماعية

 الكفاءة االجتماعية:مهارات 

( مجموعة مهارات مكونة للكفاءة االجتماعية، Kazdin، A.، 2000:334يذكر )

وهي: توكيد الذات، ومهارات المواجهة، ومهارات التواصل، ومهارات تنظيم 

 المعرفة والمشاعر.

 ( مهارات الكفاءة االجتماعية في النقاط التالية:543: 2019ويجمل )فرحان، 

راء : وهذه المهارة تظهر في قدرة الفرد على التعبير عن اآلالذاتمهارات توكيد 

 والمشاعر والدفاع عن حقوقه، وتحديدها في مواجهة ضغط اآلخرين.
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ثيقة : وهذه المهارة تظهر في قدرة الفرد على تكوين عالقات والمهارة الوجدانية

 هم.تعرف عليالصلة مع اآلخرين، والتفاعل معهم بنحو يساعد على التقرب منهم وال

قيها : وتعني القدرة على إيصال المعلومات والمعارف لآلخرين، وتلمهارة االتصال

 بنحو لفظي وغير لفظي، وفهم معناها والقصد منها والتعامل معهم وفقاً لها.

السلوك ب: وتعني القدرة على التحكم مهارة الضبط والمرونة االجتماعية واالنفعالية

ً للتغياللفظي وغير اللفظي وبخا رات صة عند التفاعل مع اآلخرين، وتعديله وفقا

 الطارئة على الموقف، ومعرفة السلوك االجتماعي والوقت المناسب له.

 مكونات الكفاءة االجتماعية:

فهوم تكون الكفاءة االجتماعية من بعض المكونات التي تتكامل لتشكل دالالت المت

 ومعانيه، ومن أبرز هذه المكونات ما يلي:

: وهي سلوكيات المبادرة مثل سؤال اآلخرين حول Assertivenessالتوكيد 

 معلومات وتقديم الفرد لنفسه ولآلخرين واالستجابة ألفعال اآلخرين.

: وهي سلوكيات تظهر االحترام واالهتمام باآلخرين Sympathizedالتعاطف 

 ومشاعرهم.

التواصل مع البالغين : وهي سلوكيات تشير إلى Responsibilityالمسئولية 

 واالهتمام بالعمل.

: وهي سلوكيات تظهر في وقت الصراع Controlled Emotionsضبط النفس 

مثل االستجابة المالئمة في المواقف التي تنطوي على صراع، وتتطلب اتخاذ 

 قرارات في الموقف.

 ة: ويتميز بوجود سلوكيات مثل تقديم المساعدة والمشاركCooperationالتعاون 

 (26: 2016واإلذعان للقواعد واألوامر. )بشير، 

 ( أن مكونات الكفاءة االجتماعية تشمل خمسة عناصر، هي:2003ويرى حبيب )

 القدرة على تأكيد الذات.-

 اإلفصاح عن الذات.-
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 مشاركة اآلخرين في نشاطات اجتماعية.-

 إظهار االهتمام باآلخرين.-

 (7: 2003فهم منظور الشخص اآلخر. )حبيب، -

 محددات الكفاءة االجتماعية:

ألقران اعالقات إيجابية مع اآلخرين، تتمثل باحتفاظ التلميذ بعالقات إيجابية مع -

ع واآلخرين واآلباء واألشخاص التي تتطلب طبيعة أدوارهم والتعامل المباشر م

 التلميذ.

ؤال بسالمعرفة الدقيقة والمالئمة بأصول السلوك االجتماعية وقواعدها، متمثال -

 كيف يفكر التلميذ أو يرى نفسه ويراها اآلخرون؛ أي صورة الذات كما يدركها

الفرد، أو كما يدركها اآلخرون، وكيف يستقبل الدالالت والرموز والمؤشرات 

 والمواقف االجتماعية أو يفسرها.

غير  غياب السلوك التوافقي: إلى أي مدى يعكس سلوك التلميذ أنماطاً من السلوك-

 خرين.أو الالتوافقي خالل تعامالته االجتماعية، وتفاعله االجتماعي مع اآلالسوي 

ً للسلوكيات والم- هارات السلوكيات االجتماعية الفعالة: هل يبدو التلميذ مكتسبا

 االجتماعية الفعالة، وهل يحاول أن ينشئ أم يبدأ اتصاالت مع اآلخرين، وهل

اعية، وهل يتعامل على نحو يستجيب على نحو تعاوني خالل المواقف االجتم

 (601: 1998إيجابي مع المؤثرات االجتماعية.)الزيات، 

 خصائص األفراد ذوي الكفاءة االجتماعية: 

( أن مرتفعي الكفاءة االجتماعية أكثر قدرة على مواجهة 2003يرى حبيب )

 ين أكثرالمواقف االجتماعية والمشاركة في األنشطة االجتماعية وانفتاحاً مع اآلخر

 (.5: 2003من األفراد منخفضي الكفاءة االجتماعية )حبيب، 

 ويمكن ايجاز هذه الخصائص في أربعة عناصر هي:

 المعرفة.-

 الرغبة.-
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 أنشطة جديدة قابلة للتكيف.-

 (.Bay University،2001:3فطنة اجتماعية )-

 أبعاد الكفاءة االجتماعية:

أو  ومهاراته ضمن ستة أبعاد مصطلح الكفاءة االجتماعية يشتمل على معرفة الفرد

 عناصر، وهي:

 إدراك انفعاالت الفرد واآلخرين.-

 إدارة االنفعاالت والتصرف بشكل مناسب.-

 تطوير عالقات صحية وسليمة.-

 التواصل الفعال.-

 العمل مع اآلخرين بشكل مالئم.-

 (665: 2019حل الصراعات. )الزهراني، -

 قلق االمتحان: تصنيفات قلق االمتحان

 Facitiveقلق االمتحان الميسر: 

ً دافوهو قلق االمتحان المعتدل، ذو التأثير اإليجابي المساعد، والذي يعتبر قل عياً قا

يدفع الطالب للدراسة واالستذكار والتحصيل المرتفع، وينشطه ويحفزه على 

 االستعداد لالمتحانات، وييسر أداء االمتحان.

 Debilitiveقلق االمتحان المعسر: 

، قلق االمتحان المرتفع، ذو التأثير السلبي المعوق، حيث تتوتر األعصاب وهو

درة قويزاد الخوف واالنزعاج والرهبة، ويستثير استجابات غير مناسبة، مما يعوق 

حان، الطالب على التذكر والفهم، ويربكه حين يستعد لالمتحان، ويعسر أداء االمت

 المرتفع(، قلق غير ضروري ويجب وهكذا فإن قلق االمتحان المعسر )الزائد أو

 (98: 2000خفضه وترشيده. )زهران، 
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 النظريات المفسرة لقلق االمتحان: 

 أوالً: النظرية السلوكية

نها يرى السلوكيون أن األفراد يستخدمون استراتيجيات تكييفيه منها إيجابية وم

ات سلبية لدى تفاعلهم مع األوساط المحيطة بهم وما تفرضه عليهم من ضغوط

سدي ومشكالت، وقلق االمتحان استراتيجية سلبية تتمثل في االنسحاب النفسي والج

فراز إمن الوضع المثير الذي يظهر في أنماط سلوكية متنوعة، مثل: التعرق وزيادة 

األدرينالين والبكاء وعدم القدرة على مسك القلم والكتابة، والتشنج. 

 ( 54: 2013)عصفور،

 يةثانياً: النظرية المعرف

 ( قامت نظرية قلق االمتحان بصفة أساسية1954نتيجة لبحوث ماندلر وسارسون )

خول دعلى نموذج التداخل، ورأت أن التأثير الرئيسي للقلق في موقف االمتحان هو 

وتأثير عوامل أخرى، حيث ينتج القلق العالي استجابات غير مرتبطة بالمهام 

ول حألخطاء أو االستجابات المركزة المطلوبة، مثل: عدم التركيز، والميل نحو ا

ساسية الذات التي تتنافس وتتداخل مع االستجابات الضرورية المرتبطة بالمهام األ

تماشى ذاتها والتي هي ضرورية لإلنجاز الجي ِّد في موقف االمتحان، ولعل هذا ما ي

 داءلأل مع وجهة نظر )واين(، الذي يرى أن اآلثار السيئة لقلق االمتحانات بالنسبة

الباً غلها تفسير يتصل باالنتباه، فالتالميذ ذوو القلق العالي لالمتحان يقسمون 

جابات انتباههم بين األمور المرتبطة بالمهمة المطلوبة في موقف االمتحان أو است

قلق  غير مرتبطة بالمهمة وهي استجابات القلق، في حين أن األفراد المنخفضين في

ً ما يركزون ع رجة لى األمور المرتبطة بالمهام المطلوبة فقط بداالمتحان غالبا

 (72: 2012أكبر.)سايحي،

 ثالثاً: النظرية االنفعالية:

(، فإن قلق االمتحان ال يختلف عن 1962)Spielberger وفقاً لما جاء به سبيلبرجر

األشكال األخرى للقلق والفوبيا، إال أن موضوع الخوف واضح. قلق االمتحان 

عالي أقل شدة من الخوف، وبالنسبة للنظرية االنفعالية فقلق يظهر كردة فعل انف

االمتحان يسببه نشاط كبير في الجهاز العصبي اإلعاشي كرد فعل الجسم، 
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فالسلوكيات الناتجة عن القلق تعتبر كنتيجة مباشرة للنشاط الفسيولوجي الذي يصبح 

 (189: 2018كسبب ألخطاء المعرفة. )حمزاوي، 

 البرنامج اإلرشادي

 أوالً: تعريف البرنامج اإلرشادي

( على أنه: "برنامج مخطط منظم في ضوء أسس علمية 2002يعرفه زهران )

ً لجميع ً وجماعيا من  لتقديم الخدمات اإلرشادية المباشرة وغير المباشرة فرديا

 (499: 2002تضمهم المؤسسة؛ بهدف مساعدتهم في تحقيق النمو". )زهران، 

ى أنه: "مجموعة من الخطوات المنظمة تستند في ( عل2004كما يعرفه حسين )

مات أسسها على نظريات اإلرشاد النفسي وفنياته ومبادئه، وتتضمن مجموعة المعلو

نية والخبرات والمهارات واألنشطة المختلفة، والتي تقدم لألفراد خالل فترة زم

 يدةمحددة بهدف مساعدتهم في تعديل سلوكياتهم، وإكسابهم سلوكيات ومهارات جد

تؤدي بهم إلى تحقيق التوافق النفسي، وتساعدهم في التغلب على مشكالتهم 

 (283: 2004الحياتية". )حسين، 

 أسس البرنامج اإلرشادي:

ا ن يمكننتتشابك األسس التي يعتمد عليها البرنامج اإلرشادي لكثرتها وتداخلها، ولك

نساني، فيجب تقسيمها إلى نوعين من األسس، أسس مرتبطة بطبيعة السلوك اإل

دور  مراعاة مطالب النمو للمشاركين، فالبرامج اإلرشادية التي تقدم لألطفال في

متوسط الحضانة والتعليم االبتدائي تختلف عن تلك التي تقدم في مرحلة التعليم ال

ق والثانوي؛ وذلك الختالف خصائص النمو بين هذه المراحل، كذلك مراعاة الفرو

ي فوع المشكلة وطبيعتها التي يعاني منها المشاركون الفردية بين الجنسين، ون

 السلوك البرنامج إذا كنا بصدد إعداد برنامج عالجي أو وقائي. كذلك إمكانية تعديل

ه أن اإلنساني ومرونته، فالمرشد النفسي يمكنه تعديل سلوكيات الطالب ولذلك علي

 (283: 2007يفهم هذا السلوك ويدرس كيفية تعديله.)عبد الهادي، والعزة، 

ل من ويعتمد البرنامج اإلرشادي في بنائه على عدة أسس علمية ومنهجية هامة، ولع

 أهمها ما يلي:
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تي العمر الزمني لألفراد المشاركين، والخصائص النمائية للمرحلة العمرية ال-

صلح ييمرون بها ومطالبها النمائية، حيث أن البرنامج الذي يصلح مع األطفال ال 

 ن؛ وذلك الختالف العمر والخصائص النمائية.مع المراهقي

 مراعاة الفروق الفردية بين الجنسين. -

 اآلخذ بعين االعتبار نوع المشكلة وطبيعتها. -

يات واقعية البرنامج وإمكانية تطبيقه وتعميم الفائدة منه، ومراعاته لإلمكان-

 (283: 2004المتاحة.)حسين، 

 في المدرسة: األسس التي يقوم عليها برنامج إرشادي

اعاة لتنفيذ وتقديم برنامج إرشادي يستهدف فئة الطالب في المدرسة، ال بد من مر

ا فيما جملة من األسس الهامة والتي توفر بيئة النجاح للبرنامج اإلرشادي، ونجمله

 يلي:

 األسس العامة، وتتمثل في التالي: -١

 ثبات السلوك اإلنساني نسبياً وامكانية التنبؤ به.-

 استعداد الفرد للتوجيه واإلرشاد. -

 حق الفرد في التوجيه واإلرشاد. -

 حق الفرد في تقرير مصيره.-

 مبدأ تقبل العميل واستمرار اإلرشاد.-

 وهي مراعاة طبيعة اإلنسان وأخالقيات اإلرشاد. األسس الفلسفية: -2

 وهي الفروق الفردية، والفرق بين الجنسين األسس النفسية والتربوية: -٣

 ومطالب النمو.

وهي االهتمام بالفرد كعضو بالجماعة واالستفادة من كل  األسس االجتماعية: -٤

 المجتمع. مصادر 

 : وهي النفس والجسم والجهاز العصبي.األسس العصبية والفسيولوجية -٥
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 أي أن يكون بينهما تعامل. اتفاق أهدافه مع التربوية العامة: -٦

 (180-179: 1999الفرخ، تيم، الالزمة للبرنامج. )أهمية النواحي اإلدارية  -٧

 أهداف البرنامج اإلرشادي:

إن الهدف الرئيسي لعملية اإلرشاد هو هدف عالجي، ويجب أن يحدد المرشد 

 والعميل أهداف عملية اإلرشاد، فيحددان األهداف العامة واألهداف المبدئية

: 1999يقها. )الفرخ، تيم، واألهداف الخاصة حتى يمكن توجيه عملية اإلرشاد لتحق

113) 

 الفرد، وعليه ال بد من تحديد األهداف المراد تحقيقها بشكل دقيق ألي عمل يقوم به

تحديد وأو أي نشاط ينوي تنفيذه؛ ألن تحديد الهدف هو نقطة البداية لنجاح العمل، 

 أهداف البرنامج اإلرشادي خطوة أساسية وهامة، يتم بعد ذلك في ضوئها تحديد

وى البرنامج والفنيات اإلرشادية المستخدمة فيه، والهدف هو عبارة عن محت

توضيح ما سيكون عليه سلوك المشاركين في البرنامج بعد إكسابهم الخبرات 

 والمهارات المختلفة.

ام وتسعى البرامج اإلرشادية بصفة عامة إلى تحقيق نوعين من األهداف أحدهما ع

نوع قيق الذات والتمتع بالصحة النفسية، والمن خالل تحقيق التوافق النفسي وتح

 اآلخر أهداف خاصة حيث تختلف باختالف المستفيدين من البرنامج.

( إلى أن األهداف العامة لإلرشاد المدرسي 2003)  Shmiditوقد أشار شميدت

ي. تتمثل في تحسين التخطيط، وزيادة الفرص التعليمية، وتقوية التحصيل الدراس

 (352: 2007)ملحم، 

دم وبناًء على ما سبق يمكن تحديد األهداف الخاصة للبرنامج اإلرشادي الذي يق

 للطالب فيما يلي:

مساعدة الطالب على التفاعل االجتماعي وبناء عالقات اجتماعية ناجحة مع -

 اآلخرين. 

 تعزيز السلوكيات اإليجابية لدى الطالب.-
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 السوية.ترسيخ بعض القيم الدينية والخلقية واالجتماعية -

 التدريب على ضبط االنفعاالت والتحكم بها.-

 مساعدة الطالب على االستبصار بمشكالتهم وإيجاد الحلول المالئمة لها.-

 تعديل أنماط أساليب التفكير الخاطئة التي تؤدي إلى سوء التوافق النفسي.-

 اكتساب الطالب عادات استذكار سليمة.-

 (66 -65: 2017بالنفس. )يوسفي، اكتساب الطالب الطمأنينة والثقة -

 مراحل إعداد البرنامج اإلرشادي:

إلى  عملية إعداد البرنامج اإلرشادي هي عملية في غاية الدقة والحساسية وتحتاج

ها الخبرة والمهارة واإلحاطة بجميع جوانبها، وهي تمر بعدة مراحل لعل من أهم

 وأبرزها ما يلي:

 أوالً: اختيار موضوع البرنامج

يار موضوع البرنامج اإلرشادي يرتكز على عدة مرتكزات وأسس هامة، واخت

 وهي:

يساعد على ذلك وعي األخصائي بواقع ظروف المدرسة والمرحلة وخصائص -

 الطلبة والطالبات أو األطفال وبيئاتهم.

ين كما تلعب ثقافة األخصائي وخبراته وقراءاته ومدى اطالعه على خبرات اآلخر-

 اإلعالم. أو ما تقدمه وسائل

ج، تحديد العناصر األساسية الهامة، مثل: معنى المفاهيم األساسية ألي برنام-

 امة.عالمظاهر، األسباب، النتائج، وسائل النمو، أو التعديل أو االستفادة بصفة 

البحث عن المراجع المناسبة، األفضل أن يكون هناك أكثر من مرجع وخاصة -

 اإلنترنت.

الخاصة بموضوع البرنامج تمثل المصدر العلمي الذي تسجيل المادة العلمية -

يستقي منه األخصائي النفسي تنفيذ أدواته، مثل: اإلذاعة، الصحافة، جلسات 
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اإلرشاد الجماعي أو الفردي، ورش العمل، المناظرات، السيكو دراما، الندوات. 

 (15: 2012)عبد العظيم، 

 ثانياً: تحديد األهداف

الذي ودي تحقيق أهداف التوجيه واإلرشاد النفسي برمته، ينظر من البرنامج اإلرشا

 (499: 1980يتضمن تحقيق الذات وتحقيق التوافق والصحة النفسية. )زهران، 

 وأهداف البرنامج اإلرشادي تنقسم إلى قسمين، وهما:

سعى يوهو اإلجابة على سؤال لماذا هذا البرنامج؟، أي ما الذي  . الهدف العام:١

النفسي لتحقيقه لدى الطالب بصفة عامة أي أنه هدف واسع فضفاض اإلخصائي 

 (15: 2012ممكن أن ينقسم بعد ذلك لعدة أهداف إجرائية. )عبد العظيم، 

ها، ( إلى تعدد األهداف العامة لإلرشاد النفسي وتنوع1999وتشير الفرخ، وتيم )

 ومنها:

ويل دادات العميل وتحتحقيق الذات وفهمها، وذلك بتحقيق إمكانات وقدرات واستع-

ء نظرة من خارج نفسه إلى داخلها مع استبصار أكثر والعمل معه حسب حالته سوا

 كان عادياً أو متأخراً أو متفوقاً.

 تحويل العميل من كبت المشاعر إلى إخراجها.-

 تحويل العميل من الكالم عن العموميات إلى الكالم عن الخصوصيات.-

ون وتحسين السلوك وتحقيق السعادة والصحة النفسية ويكتحقيق التوافق النفسي -

يل حتى ذلك عن طريق تناول السلوك والبيئة الطبيعية واالجتماعية بالتغيير والتبد

ابلة يحدث توازن بين الفرد وبيئته، وهذا التوازن يتضمن إشباع حاجات الفرد ومق

 متطلبات البيئة.

الت العميل؛ أي مساعدته في حل تحقيق الصحة النفسية وهي تهدف إلى حل مشك-

مشكالته بنفسه، ويتضمن ذلك التعرف على أسباب المشكالت وأعراضها وإزالة 

 ( 114: 1999األسباب واألعراض. )الفرخ، تيم، 

 . األهداف اإلجرائية:2
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أنها  ويقصد بها األهداف الجزئية الصغيرة التي تتم في الواقع ويمكن قياسها؛ أي

لواقع اة يمكن أن يدركها أو يشعر بها أو يالحظها أي فرد في أهداف تطبيقية ملموس

 من تغير في سلوك التالميذ أو الطالب.

ومما يساعد اإلخصائي النفسي على صياغتها هو وعيه وإدراكه لجوانب شخصية 

 ثل:مديلها، الطالب أو التلميذ التي يراد التأثير عليها أو تغييرها أو تنميتها أو تع

يعي  المعرفية وخاصة في البرامج اإلرشادية، مثل أن يتعرف أو يدرك أوالجوانب -

 أو يكتسب.

و أى القيم كذلك الجوانب الوجدانية، مثل: أن يشعر أو يؤيد أو يميل أو يقدر أو يتبن-

ول ن، قباوتنمى لديه اتجاهات أو قيم، أو تنمى لديه دوافع معينة مثل: الصداقة، التع

 .ةاآلخر، التفاوض، القياد

و أهذه األهداف اإلجرائية هي التي تتحول في البرامج إلى جلسات إرشاد نفسي -

ن يدرك أورش عمل...؛ لتحقيقها كل على حدة أو معاً أو تبعاً لطبيعة البرنامج، أي 

لى مدى عاإلخصائي النفسي قبل كتابتها كيفية تحقيقها في الواقع ثم يقيسها أو يقف 

م، فكر أو مشاعر الطالب أو التلميذ. )عبد العظيالتغير الذي حدث في سلوك أو 

2012  :16) 

 ثالثاً: إعداد القياس القبلي والبعدي لتقويم البرنامج

 يهدف التقييم إلى التحقق من مدى نجاح خطوات البرنامج، وأنها سارت كما هو

ً يعتمد على قياس التغيرات التي ت  جةحدث نتيمتوقع لها، ويعتبر التقييم إجراًء فنيا

 اإلجراء العملي المحدد، وبناء على ذلك فهو يتم وفق أربع خطوات، هي:

 قياس التغيرات التي يمكن أن تحدث. -

 قياس التغيرات التي حدثت فعال.-

 تقدير مدى فاعلية هذه التغيرات أو الرغبة في حدوثها أو كليهما معا.-

 اقتراح إجراء عملية جديدة لتصويب الوضع.-
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فترة التقييم ال بد من استمراره منذ البدء حتى نهاية التنفيذ وولضمان فاعلية 

نفيذ ون عن تالمتابعة، مع العلم أن التقييم عملية جماعية تعاونية يشترك فيها المسئول

 (23: 2009البرنامج باالشتراك مع الفئة المستهدفة. )حسان، 

 خطوات تقييم البرامج اإلرشادية:

 شادية بعدة خطوات، لعل من أهمها ما يلي:تمر عملية تقييم البرامج اإلر

بل تحديد أسئلة التقييم واإلجابة عنها من خالل وضع استمارة خاصة معدة من ق-

 لغرض التقييم مراعية أهداف التقييم.

 تحديد معايير التقييم وتقدير وضع البرنامج اعتماداً عليها.-

حقيقه اعلية البرنامج وتتحديد طرق التقييم ووسائله واستخداماتها لتحديد مدى ف-

 ألهدافه.

ختلفة تحليل نتائج عملية التقييم وتفسيرها واستقصاء العالقات بين جوانبه الم -

 لمعرفة اإليجابيات لتدعيمها والسلبيات لتصحيحها.

مه أو اقتراح خطوات تقييم وإصالح للبرنامج في ضوء النتائج لتحديد ما ينبغي دع-

 (2019: 2003البرنامج. )سعفان، تطويره أو تعديله من عناصر 

 المعايير المستخدمة في تقييم البرامج اإلرشادية:

 الدراسات واألبحاث الموجهة لموضوع البرنامج.-

ي االختبارات النفسية في المجال التربوي والمهني، واختبارات التكيف النفس-

اييس ات ومقواالجتماعي، وقوائم تقرير المشكالت الخارجية والداخلية، واالستفتاء

 االتجاهات.

دراسة التغيرات التي تحدث للمستفيدين من البرنامج بعد تطبيقه مع تثبيت -

 المتغيرات الدخيلة.

 متابعة النجاح الفعلي للمستفيدين من البرنامج.-
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-61: 2005رأي العاملين والمسترشدين حول فاعلية البرنامج وكفاءته. )صديق، -

62) 

 الدراسات السابقة:

دراسات تناولت مفهوم الكفاءة االجتماعية وعالقته ببعض المتغيرات أوالً: 

 الدراسية

هدفت الدراسة التعرف إالى الكفاءة االجتماعية، (: 2019دراسة فرحان ) -1

( سنة، وكذلك التعرف على 9،10،11،12واألمن النفسي عند األطفال بأعمار )

ل األطفا ة واالمن النفسي، عندالفروق ذات الداللة اإلحصائية في الكفاءة االجتماعي

 راسة منوفقاً لمتغيري الجنس وفقدان أحد الوالدين أو كليهما، وقد تكونت عينة الد

( تلميذ وتلميذة من األطفال النازحين في الصفوف الثالث، والرابع، 200)

ية ( تلميذ وتلميذة من كل مرحلة دراس50والخامس، والسادس االبتدائي، بواقع )

 د استخدمالذكور واإلناث، تم اختيارهم بالطريقة العشوائية البسيطة، وقمناصفة بين 

عداد إ(، ومقياس األمن النفسي من 1993الباحث مقياس الكفاءة االجتماعية لميريل)

(، لجمع بيانات دراسته، وقد أظهرت نتائج الدراسة انخفاض 2004)بن ساسي، 

ن، طفال يعزى لمتغير الفقدامستوى الكفاءة االجتماعية واألمن النفسي عند األ

ي صائية فلصالح األطفال غير فاقدي أحد الوالدين، بينما ال يتوافر فرق ذو داللة إح

 الكفاءة االجتماعية واألمن النفسي يعزى لمتغير الجنس.

هدفت التحقيق من فاعلية برنامج إرشادي انتقائي (: 2016دراسة بشير ) -2

ل من تحقيق من أثر هذا البرنامج في زيادة كتكاملي لتنمية السلوك التوكيدي وال

 لثانويةفاعلية الذات والكفاءة االجتماعية واألداء األكاديمي لدى طالب المرحلة ا

بمحافظات غزة، وتكونت عينة الدراسة من مجموعة  تجريبية ومجموعة ضابطة 

س ( طالباً من الصف الحادي عشر، وقد استخدم الباحث مقيا24قوام كل مجموعة )

ظهرت أالسلوك التوكيدي، ومقياس فاعلية الذات، ومقياس الكفاءة االجتماعية، وقد 

أثر  نتائج الدراسة فاعلية البرنامج المستخدم في تنمية السلوك التوكيدي ووجود

 إيجابي لذلك في زيادة فاعلية الذات والكفاءة االجتماعية. 

علية برنامج تدريبي في هدفت الدراسة التحقق من فا (:2014دراسة أبو غالي ) -3

تحسين الكفاءة االجتماعية لدى عينة من التلميذات المساء إليهن في مرحلة الطفولة 
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( تلميذة، وقد تم تقسيمهن على مجموعتين 26المتأخرة. وتكونت عينة الدراسة من )

)مجموعة تجريبية، ومجموعة ضابطة(، وقد استخدمت التحليالت اإلحصائية 

الحسابية، واالنحرافات المعيارية، وتحليل التباين المتحرك اآلتية: المتوسطات 

)المصاحب(، وأظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية بين 

متوسطات درجات أفراد المجموعة التجريبية، ومتوسطات أفراد المجموعة 

عة الضابطة في القياس البعدي على مقياس الكفاءة االجتماعية لصالح أفراد المجمو

التجريبية، بينما ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في القياسين البعدي والتتبعي 

 لدى أفراد المجموعة التجريبية.

 هدفت الدراسة للكشف عن فعالية برنامج سلوكي(: 2015دراسة عبد الحميد ) -4

لة في خفض حدة الصمت االختياري وتنمية الكفاءة االجتماعية لدى تالميذ المرح

 (8-6( طالب تراوحت اعمارهم ما بين )6دائية، وقد بلغت عينة الدراسة )االبت

( سنة، وقد استخدم الباحث مقياس الصمت 2-7سنوات، بمتوسط عمري )

(، Bergman etc. al.2001االختياري لألطفال كما يدركه اآلباء. إعداد )

اد المعلمون إعد)ترجمة: الباحث(، ومقياس الصمت االختياري لألطفال كما يدركه 

(Bergman etc.،2001وقائمة الكفاءة االجتماعية لألطف ،)ال (، )ترجمة: الباحث

ذكاء كما يدركها اآلباء والمعلمون )إعداد: الباحث(، ومقياس ستانفورد بينيه لل

اد: (، والبرنامج السلوكي لألطفال )إعد2003)الصورة الرابعة(، )تقنين حنورة، 

تب الدراسة عن وجود فروق دالة إحصائياً بين متوسطي رالباحث(، وأسفرت نتائج 

ة درجات المجموعة التجريبية على مقياس الصمت االختياري والكفاءة االجتماعي

 )كما يدركه اآلباء والمعلمين( في القياس البعدي والتتبعي.

سية ثانياً: دراسات تناولت مفهوم قلق االمتحان وعالقته ببعض المتغيرات الدرا

 األخرى

هدفت الدراسة الكشف عن عالقة قلق االختبار (: 2018دراسة العتيبي ) -1

بالتحصيل الدراسي في ضوء بعض المتغيرات الديموغرافية )الجنس، التخصص، 

المستوى الدراسي، المعدل الدراسي(، واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي 

ً من الذكور واإلناث،216وبلغت عينة الدراسة ) ( من 151موزعين ) ( طالبا

( من اإلناث، واستخدم مقياس قلق االختبار من إعداد/ إسماعيل 65الذكور مقابل )

م، خلصت الدراسة إلى 2009دم الباحث المنهج الوصفي التحليلي علي، وآخرين، 
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( في جميع أبعاد مقياس قلق االختبار 0،01وجود فروق دالة إحصائياً عند مستوى )

ير الجنس، وكانت الفروق لصالح اإلناث، ووجود فروق دالة لدى الطالب تبعاً لمتغ

( في جميع أبعاد مقياس قلق االختبار لدى الطالب تبعاً 0،01إحصائياً عند مستوى )

 لمتغير المعدل الدراسي.

هدفت الدراسة معرفة أهم الطرق واألساليب (: 2018دراسة خذايرية ) -2

لخامسة ة المقبلين على امتحان السنة اللتخفيف من القلق الذي ينتاب األطفال وخاص

عرفة ابتدائي مع معرفة أهم األسباب المؤدية إلى القلق والخوف من االمتحان، وم

لغت مدى انتشار هذه الظاهرة، واستخدمت الباحثة في دراستها المنهج الوصفي، وب

صف ت ن( تلميذاً من المرحلة االبتدائية، ووظفت منهجية المقابال30عينة الدراسة )

ى أن الموجهة، واستمارة من إعداد الباحثة لجمع البيانات، وقد خلصت الدراسة إل

 ؤدي علىاالمتحان يؤدي على زيادة القلق لدى التالميذ، وكذلك القلق من االمتحان ي

 عدم التحضير الجيد.

هدفت الدراسة الكشف عن فاعلية برنامج إرشادي (: 2016دراسة حمادنة ) -3

وى قلق االختبار، وتحسين عادات االستذكار لدى عينة من جماعي في خفض مست

ية، الطالب المتفوقين في كلية التربية بجامعة نجران بالمملكة العربية السعود

( 20واستخدم الباحث في دراسته المنهج التجريبي، وتكونت عينة الدراسة من)

 (10ت من)طالباً، وزعوا بالتساوي في مجموعتين، هما: المجموعة الضابطة تكون

( طالب خضعت 10طالب لم تخضع للمعالجة، والمجموعة التجريبية تكونت من )

 لبرنامج إرشادي جماعي، واستخدم الباحث مقياس قلق االختبار، ومقياس عادات

رشادي االستذكار من إعداد الباحث، وكانت أبرز النتائج وجود فاعلية للبرنامج اإل

وتحسين عادات االستذكار لدى أفراد  الجماعي في خفض مستوى قلق االختبار،

 المجموعة التجريبية.

هدفت الدراسة إلى الكشف عن فاعلية برنامج (: 2013دراسة الشحات، البالح ) -4

إرشادي لخفض قلق االختبار، وأثره في الثقة بالنفس، ودافعية اإلنجاز لدى طالب 

ا، وتكونت عينة الجامعة، واستخدم الباحثان المنهج شبه التجريبي في دراستهم

عوا بالتساوي في مجموعتين: المجموعة الضابطة 100الدراسة من ) ( طالب، وز ِّ

( طالباً، لم تخضع للمعالجة، والمجموعة التجريبية تكونت من 50تكونت من )

( طالباً، خضعت للبرنامج اإلرشادي، واستخدمت األدوات التالية في الدراسة 50)

لثقة بالنفس، ومقياس دافعية اإلنجاز لألطفال )قائمة قلق االختبار، ومقياس ا
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والراشدين( أظهرت نتائج الدراسة وجود فاعلية للبرنامج اإلرشادي في خفض قلق 

 االختبار لدى أفراد المجموعة التجريبية.

هدفت الدراسة الكشف عن فاعلية برنامجين في (: 2012دراسة الخواجة ) -5

قلق االختبار لدى عينة من الطالب  اإلرشاد الجمعي، وأثرهما في خفض مستوى

باحث الذكور في كلية التربية بجامعة السلطان قابوس في سلطنة عمان، واستخدم ال

( طالباً، وزعوا 33المنهج التجريبي في دراسته، وتكونت عينة الدراسة من )

ً بالتساوي في ثالث مجموعات قوام كل مجموعة ) ( طالباً، مجموعة 12عشوائيا

وعتين تجريبيتين، خضعت المجموعة التجريبية األولى للبرنامج ضابطة، ومجم

ة اإلرشادي الجمعي المستند إلى االتجاه العقالني االنفعالي، وخضعت المجموع

هرت التجريبية الثانية للبرنامج اإلرشادي الجمعي المستند إلى االسترخاء، وأظ

ختبار لمقياس قلق اال النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية على االختبار البعدي

اد لصالح المجموعتين التجريبيتين األولى والثانية، مما دل على فاعلية اإلرش

 الجمعي في خفض مستوى قلق االختبار لدى الطالب الجامعي. 

 التعقيب على الدراسات السابقة:

تنوعت أهداف دراسات المحور األول، فنجد أن الهدف من بعض الدراسات هو 

رحان كفاءة االجتماعية، واألمن النفسي عند األطفال، مثل دراسة فالتعرف إلى ال

وك (، ومنها ما كان هدفها التحقق من فاعلية برنامج إرشادي لتنمية السل2019)

تماعية التوكيدي، والتحقق من أثر البرنامج في زيادة فاعلية الذات والكفاءة االج

 ما كان هدفها التحقق من(، ومنها 2016واألداء األكاديمي، مثل دراسة بشير)

ات فاعلية برنامج تدريبي في تحسين الكفاءة االجتماعية، لدى عينة من التلميذ

ها ما (،ومن2014المساء إليهن في مرحلة الطفولة المتأخرة، مثل دراسة أبو غالي )

كان هدفها الكشف عن فاعلية برنامج سلوكي في خفض حدة الصمت االختياري، 

د د الحميتماعية لدى تالميذ المرحلة االبتدائية، مثل دراسة عبوتنمية الكفاءة االج

02015.) 

كما تنوعت أهداف دراسات المحور الثاني، فنجد أن الهدف من بعضها هو الكشف 

عن عالقة قلق االختبار بالتحصيل الدراسي في ضوء بعض المتغيرات 

معرفة أهم الطرق (، ومنها ما كان هدفها 2018الديموغرافية، مثل دراسة العتيبي )
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(، 2018واألساليب للتخفيف من قلق االمتحان لدى األطفال، مثل دراسة خذايرية )

ومنها ما كان هدفها الكشف عن فاعلية برنامج إرشادي جماعي في خفض مستوى 

قلق االختبار، وتحسين عادات االستذكار، لدى عينة من الطالب المتفوقين دراسياً، 

، ومنها ما كان هدفها الكشف عن فاعلية برنامج (2016مثل دراسة حمادنة )

إرشادي لخفض قلق االختبار، وأثره في الثقة بالنفس، ودافعية االنجاز لدى طالب 

(، ومنها ما كان هدفها الكشف عن 2013الجامعة، مثل دراسة الشحات، والبالح )

لدى  فاعلية برنامجين في اإلرشاد الجمعي وأثرهما في خفض مستوى قلق االختبار

 (.2012عينة من طالب كلية التربية، مثل دراسة الخواجة )

كفاءة بينما هدفت الدراسة الحالية التعرف إلى فاعلية برنامج إرشادي لزيادة ال-

 االجتماعية للحد من قلق االمتحان لدى طلبة المرحلة الثانوية.

 المنهج شبهاتفقت الدراسة الحالية مع بعض الدراسات السابقة في استخدامها -

 التجريبي.

وعتين اتفقت الدراسة الحالية مع بعض الدراسات السابقة في استخدام تصميم المجم-

(، 2016)ضابطة، تجريبة(، ذات القياس القبلي والبعدي مثل دراسة بشير )

(، ودراسة الشحات، والبالح 2014(، ودراسة أبو غالي )2016ودراسة حمادنة )

(2013.) 

ق في اسات السابقة حسب تباين أهدافها، إال أن معظمها قد اتفتنوعت أدوات الدر-

ه استخدام مقياس الكفاءة االجتماعية، ومقياس قلق االختبار، وهو ما استخدمت

 الدراسة الحالية.

حلة شملت الدراسات السابقة عينات مختلفة ما بين أطفال الروضة، وتالميذ المر-

لدراسة لبة الجامعة، وكذلك تمثلت عينة ااالبتدائية، وطالب المرحلة الثانوية، وط

 الحالية في طالب المرحلة الثانوية.

 قة فيماأوجه االستفادة من الدراسات السابقة: استفاد الباحثان من الدراسات الساب

 يلي:

 لية.اختيار منهج الدراسة، وبناء األدوات المناسبة لجمع بيانات الدراسة الحا-

 ا.اختيار عينة الدراسة وتحديده-
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، التعرف على كيفية إعداد وبناء البرنامج اإلرشادي، وصياغة محتواه العلمي-

 المستهدف تقديمة ألفراد المجموعة التجريبية.

 تحديد األساليب االحصائية المناسبة.   -

  Study Methodology and Procedureمنهج الدراسة وإجراءاتها: 

 إجراءات الدراسة: 

أهداف الدراسة الحالية بتحديد منهجية الدراسة قام الباحثان لتحقيق 

المستخدمة،ووصف لمجتمع الدراسة، وخطوات بناء أدوات الدراسة، وداللة 

 ي تفسيرصدقهم وثباتهم، والوسائل االحصائية التي اعتمدت عليها الدراسة الحالية ف

 النتائج، وذلك على النحو اآلتي:

 على: اعتمدت الدراسة الحالية منهجية الدراسة:  .1

 المنهج الوصفي.-

ءة المنهج شبه التجريبي: لقياس فاعلية برنامج إرشادي قائم على زيادة الكفا-

 االجتماعية كمتغير مستقل، للحد من قلق االمتحان كمتغير تابع.

لي التصميم التجريبي: تصميم المجموعتين )ضابطة، تجريبية(، ذات القياس القب-

 والبعدي.

 األسلوب االحصائي: 

  T-testاختبار )ت( -

 (: (Study Populationمجتمع الدراسة

يتألف مجتمع الدراسة من جميع طالب مدرسة شهداء المغازي الثانوية للبنين 

 ( طالباً. 815بالمحافظة الوسطى والبالغ عددهم )

 (:Study Sampleعينة الدراسة )

م دنى، وقد ت( طالباً، وهم عبارة عن اإلرباعي األ60تكونت عينة الدراسة من )

ر ( طالباً من طالب الصف الحادي عش240اختيارهم من بين عينة عشوائية بلغت )

ى بمدرسة شهداء المغازي الثانوية للبنين بالمحافظة الوسطى، وتم تقسيمهم إل

ة مجموعتين، األولى تجريبية خضعت لجلسات البرنامج اإلرشادي، والثانية ضابط

 ( طالباً.30دي، وقد بلغ قوام كل مجموعة )لم تخضع لجلسات البرنامج اإلرشا

 :(Study Instruments)أدوات الدراسـة
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تطلب إجراء الدراسة اختيار وإعداد عدة أدوات تتناسب مع موضوع البحث 

 وعينته، وقد تحددت هذه األدوات فيما يلي:

 مقياس الكفاءة االجتماعية )من إعداد الباحثين(.-

 مقياس قلق االختبار)لسارسون(.-

 أوالً: مقياس الكفاءة االجتماعية

 وصف المقياس وخطوات بنائه: 

بعد اطالع الباحثين على األدب التربوي الحديث، وفي ضوء اإلطار النظري 

التي وللدراسة الحالية، وفي ضوء الدراسات السابقة ذات العالقة بمشكلة الدراسة 

متوفر فسي والتربوي التمكن الباحثان من االطالع عليها، وبعد مراجعة التراث الن

دها في مجال الكفاءة االجتماعية، واالطالع على األدوات التي تم بناؤها وإعدا

(، 1993(، ومقياس ميريل )2016لقياس الكفاءة االجتماعية مثل مقياس بشير )

(، وبعد استخالص رأي نخبة من المتخصصين في 2015ومقياس عبد الحميد )

ق المقابالت الشخصية، التي استخلصنا منها النفس التربوي عن طري مجال علم

 أبعاد معينة، قام الباحثان ببناء المقياس. 

ثة ( فقرة موزعة على ثال27وقد بلغ عدد فقرات المقياس بعد صياغتها النهائية )

أبعاد، حيث أعطي لكل فقرة وزن مدرج حسب سلم ليكرت الرباعي وفق الجدول 

 التالي:
 (1جدول )

 ال أوافق بشدة ال أوافق أوافق بشدةأوافق  االستجابة

 1 2 3 4 الدرجة

 (.108-27وبذلك تنحصر درجات أفراد عينة الدراسة ما بين )

 (يوضح أبعاد وعدد فقرات مقياس الكفاءة االجتماعية2جدول )

 عدد الفقرات البعد م.

 9 البعد األول: المشاركة والتوافق مع المجتمع  .1

 9 والتحكم بالذاتالبعد الثاني: ضبط النفس   .2

 9 البعد الثالث:االستقاللية واالعتماد على الذات  .3

 27 المجموع  

 الخصائص السيكومترية لمقياس الحصانة النفسية:

 ( Validityأوالً: الصدق )

 تحقق الباحثان من صدق االختبار بأنواع الصدق التالية:

جموعة من حيث قام الباحثان بعرض االختبار على مالصدق الظاهري: 
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للحكم على صالحية بنوده لقياس ما وضع ألجله،  المحكمين من ذوي الخبرة

( ليتم التأكد من صحة صياغة المفردات علمياً، ودقة 8وقد بلغ عدد المحكمين )

 مستويات القياس، وتم األخذ بعين االعتبار التعديالت المقترحة.

 االتساق الداخلي ألبعاد مقياس الكفاءة االجتماعية:

اد ن األبعمولتأكيد االتساق الداخلي قام الباحثان بحساب معامل االرتباط بين كل بعد 

 ( يبين ذلك:3األخرى والدرجة الكلية لمقياس الكفاءة االجتماعية والجدول )
 30مصفوفة معامالت االرتباط بين كل بعد من األبعاد والدرجة الكلية لمقياس الكفاءة االجتماعية ن=   (3الجدول )

 الداللة االحصائية معامل االرتباط البعد

 0.01دالة عند مستوى  **0.669 البعد األول: المشاركة والتوافق مع المجتمع

 **0.538 البعد الثاني: ضبط النفس والتحكم بالذات
 0.01دالة عند مستوى 

 **0.682 البعد الثالث:االستقاللية واالعتماد على الذات
 0.01دالة عند مستوى 

 (0.463= ) 0.01( ومستوى داللة 28**قيمة )ر( الجدولية عند درجات حرية )

 (0.361= ) 0.05( ومستوى داللة 28*قيمة )ر( الجدولية عند درجات حرية )

عد من يتضح من الجدول السابق أن قيم معامالت االرتباط بين الدرجة الكلية لكل ب

 28رية حللمقياس دالة عند درجات أبعاد مقياس الكفاءة االجتماعية والدرجة الكلية 

 مما يدل على أن المقياس يتمتع بدرجة عالية من االتساق 0.01ومستوى داللة 

 الداخلي وصالح للتطبيق على عينة الدراسة الفعلية.

 الصدق التمييزي )صدق المقارنة الطرفية(:

ط حيث تقوم هذه الطريقة على مقارنة متوسط درجات األقوياء في الميزان بمتوس

درجات الضعاف في نفس الميزان وذلك نسبة إلى توزيع االختبار، ولذلك سميت 

قام بالمقارنة الطرفية العتمادها على الطرف الممتاز والطرف الضعيف للميزان و

عليا االجتماعية بين المجموعة الالباحث بحساب الصدق التمييزي لمقياس الكفاءة 

 ،Mann-Whitney Testوالدنيا باستخدام اختبار )مان ويتني( لعينتين مستقلتين 

 كما هو موضح في الجدول التالي:
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 (4جدول )

اختبار )مان ويتني( لعينتين مستقلتين لبيان الصدق التمييزي للمجموعتين العليا والدنيا لمقياس الكفاءة 

 االجتماعية

( والذي يبين صدق المقارنة الطرفية )الصدق 25يتضح من الجدول رقم )

( z( المحسوبة أكبر من قيمة )zالتمييزي( لمقياس الكفاءة االجتماعية أن قيمة )

، مما يدل على أن هناك فروق ذات داللة 0.01الجدولية عند مستوى داللة 

إحصائية بين المجموعتين العليا والدنيا لصالح المجموعة العليا، وهذا يدل على 

 صالحية المقياس للتمييز بين الدرجات العليا والدنيا لعينة الدراسة.

 حان )لسارسون(ثانياً: مقياس قلق االمت

يس على الدراسات السابقة واألدب التربوي وعدد من المقاي بعد اطالع الباحثين

حان من ذات العالقة بموضوع قلق االمتحان، قام الباحثان باختيار مقياس قلق االمت

 إعداد )سارسون(، وذلك بعد أخذ رأي عدد من اإلخصائيين التربويين.

ً لتدرج  سلم ليكرت الرباعي، وقد أعطيت األوزان ويستجاب على المقياس وفقا

 (:5للتدرج المستخدم كما هو موضح بالجدول )

 (5جدول )

 ال أوافق بشدة ال أوافق أوافق أوافق بشدة االستجابة

 1 2 3 4 الدرجة

 (. 144 - 36وبذلك تنحصر درجات أفراد عينة الدراسة ما بين )

 فقرةً موزعة على أربعة أبعاد، 36يتكون مقياس قلق االمتحان )لسارسون( من 

 وذلك كما هو مبين في الجدول التالي:
 (6جدول )

 يوضح أبعاد وعدد فقرات مقياس سارسون لقلق االمتحان 

 عدد الفقرات البعد م.

 6 البعد األول االعراض الفسيولوجية    .1

 10 البعد الثاني االنزعاج والفزع   .2

 11 والسلوكيالبعد الثالث االرتباك المعرفي   .3

 9 البعد الرابع االضطراب االنفعالي )انفعاالت سالبة(  .4

 38 المجموع الكلي لفقرات مقياس الحصانة النفسية  

 (:Internal consistencyاالتساق الداخلي )

 Zقيمة  مجموع الرتب  متوسط الرتب  العدد المجموعة
القيمة 

 االحتمالية
 مستوى الداللة

 الدنيا 
7 4.00 28.00 

3.151 0.002 0.01** 

 العليا
7 11.00 77.00 
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ب قام الباحثان بحساب صدق االتساق الداخلي لمقياس قلق االختبار، وذلك بحسا

 بين استجابات عينة  Pearson correlation coefficientمعامل ارتباط بيرسون

الذي  الدراسة االستطالعية على كل فقرة من فقرات كل بعد، والدرجة الكلية للبعد

 تنتمي إليه، وذلك على النحو التالي:

 االتساق الداخلي ألبعاد مقياس قلق االمتحان: 

الت لباحثان بحساب معامللتأكد من االتساق الداخلي لمقياس قلق االمتحان قام ا

ى كل ارتباط بيرسون بين الدرجة الكلية الستجابات عينة الدراسة االستطالعية عل

 بعد من أبعاد المقياس والدرجة الكلية للمقياس، وذلك بعد حذف الفقرات غير

 المرتبطة كما هو مبين في الجدول التالي:
 (7جدول )

 ة االستطالعية مصفوفة معامالت االرتباط لدرجات عينة الدراس

 على جميع أبعاد مقياس قلق االمتحان، ودرجته الكلية

 الداللة االحصائية معامل االرتباط البعد

 البعد األول 
 0.01دالة عند مستوى  **0.704

 البعد الثاني 
0.950** 

 0.01دالة عند مستوى 

 البعد الثالث 
0.906** 

 0.01دالة عند مستوى 

 البعد الرابع  
0.875** 

 0.01دالة عند مستوى 

 (0.463= ) 0.01( ومستوى داللة 28**قيمة )ر( الجدولية عند درجات حرية )

 (0.361= ) 0.05( ومستوى داللة 28*قيمة )ر( الجدولية عند درجات حرية )

ياس يتضح من الجدول السابق أن جميع معامالت االرتباط بين كل بعد من أبعاد مق

ستوى وم 28للمقياس دال إحصائياً عند درجات حرية  قلق االمتحان والدرجة الكلية

تساق مما يؤكد أن مقياس قلق االمتحان في صورته النهائية يتمتع باال 0.01داللة 

 الداخلي.

 الصدق التمييزي لمقياس قلق االمتحان )صدق المقارنة الطرفية(:

حيث تقوم هذه الطريقة على مقارنة متوسط درجات األقوياء في الميزان بمتوسط 

درجات الضعاف في نفس الميزان وذلك نسبة إلى توزيع االختبار، ولذلك سميت 

بالمقارنة الطرفية العتمادها على الطرف الممتاز والطرف الضعيف للميزان، وقام 

الختبار بين المجموعة العليا والدنيا الباحثان بحساب الصدق التمييزي لمقياس قلق ا
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، كما هو Mann-Whitney Testباستخدام اختبار )مان ويتني( لعينتين مستقلتين 

 موضح في الجدول التالي:
 (8جدول )

 المتحان ااختبار مان ويتني لعينتين مستقلتين لبيان الصدق التمييزي للمجموعتين العليا والدنيا لمقياس قلق 

( والذي يبين صدق المقارنة الطرفية )الصدق 29يتضح من الجدول رقم )

( الجدولية Zقيمة )( المحسوبة أكبر من Zالتمييزي( لمقياس قلق االمتحان أن قيمة )

، مما يدل على أن هناك فروق ذات داللة إحصائية بين 0.01عند مستوى داللة 

المجموعتين العليا والدنيا لصالح المجموعة العليا، وهذا يدل على صالحية مقياس 

 قلق االمتحان )لسارسون( للتمييز بين الدرجات العليا والدنيا لعينة الدراسة.

 البرنامج اإلرشادي:مخطط عام لجلسات 

 تكون البرنامج اإلرشادي في صورته النهائية من اثني عشر جلسة، كما يوضحها

 الجدول التالي:

 (9جدول )

 جلسات البرنامج اإلرشادي ومدتها 

 الزمن األسبوع العنوان الجلسة

 دقيقة 90 األول التعارف + تطبيق أداتي الدراسة )القياس القبلي( التمهيدية

 دقيقة 90 األول مهارة التدرب على االسترخاء األولى اإلرشادية

 دقيقة 90 الثاني (1الكفاءة االجتماعية ) اإلرشادية الثانية

 دقيقة 90 الثاني (2الكفاءة االجتماعية ) اإلرشادية الثالثة

 دقيقة 90 الثالث (3الكفاءة االجتماعية ) اإلرشادية الرابعة

 دقيقة 90 الثالث االجتماعي اإليجابي )الجسارة االجتماعية(التفاعل  اإلرشادية الخامسة

 دقيقة 90 الرابع التحكم وضبط النفس اإلرشادية السادسة

 دقيقة 90 الرابع مهارة حل المشكالت اإلرشادية السابقة

دقيقة 90 الخامس مهارة االتصال والتواصل اإلرشادية الثامنة  

 دقيقة 90 الخامس الثقة بالنفس اإلرشادية التاسعة

 دقيقة 90 السادس التفاؤل اإلرشادية العاشرة

تقويم البرنامج اإلرشادي وإنهاؤه، تطبيق أداتي  الجلسة الختامية

 الدراسة )القياس البعدي(

 دقيقة 90 السادس

 نتائج الدراسة وتفسيرها ومناقشتها

 zقيمة  مجموع الرتب  متوسط الرتب  العدد المجموعة
القيمة 

 االحتمالية
 مستوى الداللة

 الدنيا 
7 4.00 28.00 

3.137 0.002 0.01** 
 العليا

7 11.00 77.00 
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ً بين متوسطات درجات  الفرضية الرئيسة: المستجيبين توجد فروق دالة إحصائيا

ان لدى على مقاييس برنامج إرشادي لزيادة الكفاءة االجتماعية للحد من قلق االمتح

 طالب المرحلة الثانوية بمحافظات غزة.

ية للتحقق من صحة الفرضية الرئيسة قام الباحثان باختبار صحة الفرضيات الفرع

 التالية:

ائية فروق ذات داللة إحصالنتيجة المتعلقة بالفرضية األولى، التي نصها: "توجد 

ات بين متوسط درجات أفراد المجموعة التجريبية في القياس القبلي، ومتوسط درج

الح أفراد المجموعة نفسها في القياس البعدي على مقياس الكفاءة االجتماعية لص

 القياس البعدي".

 للتحقق من صحة الفرضية األولى قام الباحثان باستخدام اختبار )ت( لعينتين

وحساب المتوسطات واالنحرافات   Paired Sample T.Testتبطتين مر

لى عالمعيارية، وقيمة )ت( وداللتها اإلحصائية بين درجات المجموعة التجريبية 

القياس وجميع أبعاد مقياس الكفاءة االجتماعية، ودرجتها الكلية في القياس القبلي 

 ( يبين ذلك: 10البعدي، والجدول رقم )
 (10جدول )

توسط واالنحراف المعياري وقيمة )ت( وداللتها اإلحصائية بين درجات المجموعة التجريبية على الم

 جميع أبعاد مقياس الكفاءة ودرجته الكلية في القياس القبلي والبعدي

 العدد المتوسط القياس البعد
االنحراف 

 المعياري

قيمة 

 )ت(

قيمة 

الداللة 

 اإلحصائية

مستوى 

الداللة 

 اإلحصائية

المشاركة والتوافق 

 مع المجتمع 

 3.50 30.00 21.13 القبلي
9.059 0.00 

دالة عند 

مستوى 

0.01 
 2.48 30.00 29.33 البعدي

ضبط النفس 

 والتحكم بالذات

 

 3.68 30.00 19.50 القبلي
8.018 0.00 

دالة عند 

مستوى 

0.01 
 3.88 30.00 27.20 البعدي

االستقاللية 

واالعتماد على 

 الذات 

 

 3.94 30.00 19.60 القبلي
8.574 0.00 

دالة عند 

مستوى 

0.05 
 3.26 30.00 28.20 البعدي

دالة عند  0.00 11.224 9.00 30.00 60.23 القبليالدرجة الكلية 
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 العدد المتوسط القياس البعد
االنحراف 

 المعياري

قيمة 

 )ت(

قيمة 

الداللة 

 اإلحصائية

مستوى 

الداللة 

 اإلحصائية

لمقياس الكفاءة 

 االجتماعية 

مستوى  6.62 30.00 84.47 البعدي

0.01 
 2.756=  0.01مستوى داللة  29الجدولية عند درجات حرية  **قيمة )ت(

 2.045=  0.05مستوى داللة  29*قيمة )ت( الجدولية عند درجات حرية 

 

 ماعية ( الفروق بين متوسطات العينة التجريبية في القياس القبلي والبعدي على مقياس الكفاءة االجت1شكل )

ية المحسوبة لدرجات عينة الدراسة التجريب( أن قيم )ت( 1يتضح من الشكل رقم )

ة  جتماعيبين القياس القبلي والقياس البعدي على كل بعد من أبعاد مقياس الكفاءة اال

ة ومستوى دالل 29ودرجته الكلية أكبر من قيمة )ت( الجدولية عند درجات حرية 

، بليكما تبين أن متوسطات درجات عينة الدراسة التجريبية في القياس الق 0.01

فروق ذات داللة أعلى من متوسطاتها في القياس البعدي،  مما يدل على وجود

 بين متوسط درجات أفراد المجموعة التجريبية 0.01إحصائية عند مستوى داللة 

لى في القياس القبلي ومتوسط درجات أفراد المجموعة نفسها في القياس البعدي ع

 البعدي.لصالح القياس الكفاءة االجتماعية مقياس 

ويتضح من الرسم البياني زيادة مستوى الكفاءة االجتماعية لدى أفراد المجموعة 

التجريبية في القياس البعدي لكل من الدرجة الكلية لمقياس الكفاءة االجتماعية 

وأبعاده )المشاركة والتوافق مع المجتمع، ضبط النفس والتحكم بالذات، االستقاللية 

 -
 10.00
 20.00
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 90.00
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رنة بمستوى الكفاءة االجتماعية لدى أفراد المجموعة واالعتماد على الذات( مقا

 نفسها، وهو ما يدعم صحة تحقق هذا الفرض.

خدم في وتشير هذه النتائج إلى كفاءة وفعالية البرنامج اإلرشادي االنتقائي المست

مستوى الدراسة الحالية من زيادة مستوى الكفاءة االجتماعية وفي الدرجة الكلية ل

ادي ة ألفراد المجموعة التجريبية بعد تطبيق البرنامج اإلرشالكفاءة االجتماعي

وخضوعهم لجلسات اإلرشاد الجمعي، وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة بشير 

 (، ودراسة أبو2015(، ودراسة عبد الحميد )2014(، ودراسة أبو سالمة )2016)

 Laugeson(، ودراسة الوجسون2013(، ودراسة العطية )2014غالي )

( التي أشارت إلى فاعلية البرامج التي طبقت 2012(، ودراسة رضوان )2013)

 لمجموعةاعلى أفراد المجموعة التجريبية قبل تنفيذ البرنامج، مقارنة بنتائج أفراد 

 التجريبية بعد خضوعهم لجلسات البرامج المستخدمة في الدراسات.

لذي االبناء وتفاعل اإليجابي ويفسر الباحثان النتيجة التي تم التوصل إليها في إطار ال

ة أبداه أفراد المجموعة التجريبية، وهذا ما لمسه الباحث من خالل تقبل ورغب

صول واستجابة أفراد المجموعة التجريبية لعملية التعلم، وسعيهم الواضح في الو

ديرها، إلى درجة إحداث التغيير في نمط حياتهم لألفضل، وتعزيز الثقة بأنفسهم وتق

ً فإن السعي إلى التغيير والتأكيد عليه في الممارسة التدريبية يع وبالتالي  مهماً د جانبا

 في تحقيق األهداف المرجوة من استخدام البرنامج اإلرشادي.

( أنه إذا اعتبرنا الكفاءة 2014ويتوافق ذلك مع ما أكده أبو هاشم، حسين )

ها تؤثر في والتي تزيد أواالجتماعية متغير تابع فعلينا أن نبحث عن المتغير المستقل 

وتحدد مقدراها أو قياسها، وبالتالي من الممكن أن ترفع من مستوى الكفاءة 

االجتماعية وتعمل على توجيهها إلى المسار الصحيح الذي يعود على الفرد 

ة عامة والطالب بالنفع والتوافق االنفعالي واالجتماعي في البيئة المحيطة به بصف

 (144-134 :2014)أبو هاشم، حسين والمدرسة بصفة خاصة. 

ويفسر الباحثان األثر اإليجابي للبرنامج اإلرشادي الذي بينته نتائج الجداول السابقة 

إلى طبيعة البرنامج اإلرشادي ووضوح أهدافه، وارتباط جلساته وأنشطته المختلفة 

جريبية بواقع حياة أفراد المجموعة التجريبية، وقدرته على منح أفراج المجموعة الت

باألفكار والمهارات الالزمة من أجل التفاعل االجتماعي الفعال، وكذلك منحهم 

القدرة على تخطي األفكار السلبية وتعزيز ثقتهم بأنفسهم وقدراتهم مما حيَّد لديهم 
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بعض األفكار والسلوكيات غير المرغوب فيها مثل الخجل، التردد، واألحكام 

 المسبقة، وعدم االكتراث.

في  ر الباحثان هذه النتائج اإليجابية في ضوء نجاح البرنامج اإلرشاديكما يفس

له من خال تغيير نمط الحياة وأسلوبها التي يعيشها أفراد المجموعة التجريبية، والذي

يستطيع أن يصل إلى االرتقاء النفسي واالجتماعي، والقدرة على التفاعل 

عية، ية تتسم بالجسارة االجتمااالجتماعي البناء وإقامة عالقات اجتماعية إيجاب

والتعبير عن المشاعر والقدرة على ضبط النفس، والكفاءة في استخدام 

 االستراتيجيات الالزمة لحل المشكالت التي تواجههم، وهو ما يسهم في زيادة

 الكفاءة االجتماعية وتحسنها لدى الفرد.

اللة دوجد فروق ذات النتيجة المتعلقة باختبار الفرضية الثانية، والتي نصها: "ت

إحصائية بين متوسط درجات أفراد المجموعة التجريبية، ومتوسط درجات أفراد 

المجموعة الضابطة في القياس البعدي على مقياس الكفاءة االجتماعية لصالح 

 أفراد المجموعة التجريبية".

ن للتحقق من صحة الفرضية الثانية قام الباحثان باستخدام اختبار )ت( لعينتي

وحساب المتوسطات واالنحرافات  independent sample T.Testمستقلتين 

المعيارية، وقيمة )ت( وداللتها اإلحصائية بين متوسطي درجات المجموعة 

درجتها االجتماعية و التجريبية والمجموعة الضابطة على جميع أبعاد مقياس الكفاءة

 ( يبين ذلك:11الكلية في القياس البعدي، والجدول رقم )

 (11جدول )

المتوسط واالنحراف المعياري وقيمة )ت( وداللتها اإلحصائية بين درجات المجموعة التجريبية على جميع 

 الكلية في القياس البعدي الكفاءة االجتماعية ودرجتهاأبعاد مقياس 

 المتوسط عددال المجموعة البعد
االنحراف 

 المعياري
 قيمة )ت(

قيمة 

الداللة 

 اإلحصائية

مستوى الداللة 

 اإلحصائية

المشاركة والتوافق مع 

 المجتمع 

 11.772 2.48 29.33 30.00 التجريبية

 

0.00 
دالة عند مستوى 

 3.71 19.73 30.00 الضابطة 0.01

ضبط النفس والتحكم 

 بالذات

 

 8.904 3.88 27.20 30.00 التجريبية

 

0.00 
دالة عند مستوى 

0.01 
 2.75 19.47 30.00 الضابطة
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 المتوسط عددال المجموعة البعد
االنحراف 

 المعياري
 قيمة )ت(

قيمة 

الداللة 

 اإلحصائية

مستوى الداللة 

 اإلحصائية

االستقاللية واالعتماد 

 على الذات 

 

 9.689 3.26 28.20 30.00 التجريبية

 

0.00 
دالة عند مستوى 

0.01 
 3.98 19.10 30.00 الضابطة

الدرجة الكلية لمقياس 

 الكفاءة االجتماعية 

 6.62 84.47 30.00 التجريبية
13.321 0.00 

دالة عند مستوى 

0.01 
 8.46 58.33 30.00 الضابطة

 2.660=  0.01مستوى داللة  58**قيمة )ت( الجدولية عند درجات حرية 

 2.00=  0.05مستوى داللة  58*قيمة )ت( الجدولية عند درجات حرية 

 

 جتماعية على مقياس الكفاءة اال ( الفروق بين متوسطات العينة التجريبية والضابطة في القياس البعدي 2شكل ) 

( أن قيم )ت( المحسوبة بين متوسطات درجات عينة 2يتضح من الشكل رقم )

الدراسة التجريبية والضابطة على القياس البعدي على كل بعد من أبعاد مقياس 

 58ودرجته الكلية أكبر من قيمة ت الجدولية عند درجات حرية   الكفاءة االجتماعية

ومتوسطات درجات عينة الدراسة التجريبية أعلى من  0.01ومستوى داللة 

فروق ذات داللة متوسطات العينة الضابطة في القياس البعدي،  مما يدل على وجود

لتجريبية بين متوسط درجات أفراد المجموعة ا 0.01إحصائية عند مستوى داللة 

 -

 10.00

 20.00

 30.00

 40.00

 50.00

 60.00

 70.00

 80.00

 90.00

المشاركة 
والتوافق مع

المجتمع

ضبط النفس
والتحكم 
بالذات

االستقاللية
واالعتماد 
على الذات 

ة الدرجة الكلي
للكفاءة 

االجتماعية 

المجموعة التجريبية 

المجموعة الضابطة 



 عبد صالح د.محمد سعيد، سالمة أ.سامي اإلمتحان قلق من للحد االجتماعية الكفاءة لزيادة إرشادي برنامج فاعلية

 الرؤوف

 

99 

 رلينب-لمانياأ العربي مقراطييالد المركز            سيةوالنف التربوية للدراسات الدولية المجلة

الكفاءة ومتوسط درجات أفراد المجموعة الضابطة في القياس البعدي على مقياس 

 لصالح أفراد المجموعة التجريبية. االجتماعية 

دى لولحساب حجم تأثير البرنامج المستخدم في تحسين مستوى الكفاءة االجتماعية 

كما هو  لحجم األثر، "2ηأفراد المجموعة التجريبية قام الباحثان بحساب مربع إيتا"

 موضح في الجدول التالي:

 (12جدول )

 على جميع أبعاد مقياس الكفاءة االجتماعية ودرجته الكلية2ηقيم 

 حجم األثر 2η درجات الحرية قيمة ت البعد

 كبير 0.705 58 9.272 المشاركة والتوافق مع المجتمع

 كبير 0.578 58 10.455 ضبط النفس والتحكم بالذات

 كبير 0.618 58 10.052 االستقاللية واالعتماد على الذات

 كبير 0.754 58 13.237 الدرجة الكلية لمقياس الكفاءة االجتماعية

اس على جميع األبعاد والدرجة الكلية لمقي 2ηيتضح من الجدول السابق أن قيمة 

أن  إلىكبيرة، مما يدل على أن حجم األثر كبير، وهذا يشير الكفاءة االجتماعية 

 دى عينةلالبرنامج المستخدم أحدث اثراً كبيراً في تحسن مستوى الكفاءة االجتماعية 

 الدراسة التجريبية بعد تطبيقه.

د ويتضح من الرسم البياني السابق زيادة مستوى الكفاءة االجتماعية لدى أفرا

ة ءالمجموعة التجريبية في القياس البعدي لكل من الدرجة الكلية لمقياس الكفا

الذات، االجتماعية وأبعاده )المشاركة والتوافق مع المجتمع، ضبط النفس والتحكم ب

أفراد  االستقاللية واالعتماد على الذات( مقارنة بمستوى الكفاءة االجتماعية لدى

 المجموعة الضابطة وهو ما يدعم صحة تحقق هذا الفرض.

ي المستخدم في الدراسة ويعزو الباحثان هذه النتيجة إلى كفاءة البرنامج اإلرشاد

الحالية في تحقيق أهدافه، حيث أن المناقشات الجماعية والجو النفسي اآلمن وإتاحة 

الفرصة ألفراد المجموعة التجريبية للتعبير عن ذاتهم ومشاعرهم وأفكارهم في 

أجواء نفسية واجتماعية صحية أدت إلى ازدياد ثقة أفراد التجريبية بأنفسهم وقدرتهم 
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اصل اإليجابي، وفهم ذواتهم بشكل سليم وموضوعي، مما زاد من على التو

شعورهم بالمسؤولية الفردية والجماعية، وبالتالي اكتساب مهارات اجتماعية 

وحررت قواهم اإليجابية ودفعتهم للعمل بإيجابية، كما أن المناقشات وتبادل اآلراء 

ر ومهارات ساهمت والخبرات كان لهما األثر اإليجابي في اكتساب معارف وأفكا

في تعديل األفكار والمشاعر والسلوك المرتبط بتدني الكفاءة االجتماعية لدى أفراد 

المجموعة التجريبية، مقارنة بأفراد المجموعة الضابطة الذين لم يتلقوا أي إرشاد أو 

 تدريب في هذا المجال.

ة لتجريبيوساهمت فنية الوعي واالستبصار بالمشكلة في إكساب أفراد المجموعة ا

 المهارة الالزمة الكتشاف نقاط الضعف لديهم ومحاولة عالجها وتعديلها، حيث

لسلوك، ايعتبر الوعي واالستبصار بالمشكلة من العمليات المعرفية المهمة في تغيير 

أكثر  فالفرد عندما يشعر بمشكلته ويفكر فيها بطريقة ال عقالنية، فإن ذلك يجعله

وعياً  ر المرشد حيث يساعد المسترشد على أن يكون أكثراضطراباً وقلقاً، ويأتي دو

 واستبصاراً بمشكلته حتى يمكنه من تغيير وتعديل سلوكه المضطرب، فهي عبارة

:  2013عن عملية توعية حول األسباب وكيفية التعامل مع المشكلة. )شراب، 

112) 

على  دة ليعملكما يعزو الباحث هذه النتيجة الستخدامه فنية التعزيز بأشكال متعد

مها تم تعل تقوية وتدعيم وتثبيت الممارسات السلوكية الجديدة المتسمة بالديمومة التي

ما  والتدرب عليها وممارستها من قبل أفراد المجموعة التجريبية، ويتفق هذا مع

وكي ( من "أن التعزيز من أكثر فنيات العالج السل170:  2008أشار إليه )بطرس، 

ً وخاصة ف ي المجال المدرسي والتربوي، وتتلخص طريقته في تقديم استخداما

مكافآت أو معززات رمزية أو تعزيز معنوي بهدف تقوية السلوكيات لدى 

 المسترشد".

كما يعزو الباحثان هذه النتيجة الستخدامات فنية لعب الدور، حيث تقوم هذه 

لدى الفرد عن التدريبات في مواجهة المواقف واألحداث غير التوافقية التي تولدت 

طريق األشخاص اآلخرين أثناء العالقات المباشرة معهم، وبالتالي تساعد هذه الفنية 

على التعبير عن اتجاهات ومعتقدات جديدة، مما ساعد على الدخول في المواقف 

الجديدة بثقة أكبر، باإلضافة إلى المشاعر اإليجابية التي تسيطر على البعض ممن 

 (81:  2010قة انفعالية وسلوكية مناسبة. )بشير، يتقن تمثيل الدور بطري
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اللعب بكما يفسر الباحثان هذه النتيجة في ضوء ما استخدمه من إحدى أنواع العالج 

(، حيث عمد الباحثان على Mastery Playأال وهي )ألعاب التحكم والسيطرة 

 رسةإدخال اللعب في كافة جلسات البرنامج اإلرشادي، وقد استعان الباحث لمما

سير وتطبيق هذه األلعاب بمختصين في التدريب على ألعاب المهارات الحياتية وتي

تماعية األنشطة التربوية، حيث أن األلعاب تحقق الكثير من الفوائد النفسية واالج

والتربوية لدى أفراد المجموعة التجريبية على وجه الخصوص ولدى المتدربين 

دى لعاب التي تتناسب مع الخصائص العمرية على وجه العموم، حيث تم اختيار األل

 أفراد المجموعة التجريبية، وقد قام الباحثان بعرض األلعاب على مجموعة من

يتها المحكمين المختصين في علم النفس التربوي والصحة النفسية، وقد أقروا بأهل

 وصالحيتها في تحقيق أهداف الدراسة.

اللة دة، والتي نصها: "توجد فروق ذات النتائج المتعلقة باختبار الفرضية الثالث

إحصائية بين متوسط درجات أفراد المجموعة التجريبية في القياس القبلي، 

ومتوسط درجات أفراد المجموعة نفسها في القياس البعدي على مقياس قلق 

 االمتحان لصالح القياس البعدي".

ن للتحقق من صحة الفرضية الثالثة قام الباحثان باستخدام اختبار )ت( لعينتي

وحساب المتوسطات واالنحرافات   paired sample T. Testمرتبطتين 

لى عالمعيارية، وقيمة )ت( وداللتها اإلحصائية بين درجات المجموعة التجريبية 

لبعدي، اس القبلي والقياس جميع أبعاد مقياس قلق االمتحان ودرجته الكلية في القيا

 ( يبين ذلك: 13والجدول رقم )
 (13جدول )

المتوسط واالنحراف المعياري وقيمة )ت( وداللتها اإلحصائية بين درجات المجموعة التجريبية على جميع أبعاد 

 مقياس قلق االمتحان ودرجته الكلية في القياس القبلي والبعدي

 العدد  المتوسط المجموعة البعد
راف االنح

 المعياري
 قيمة )ت(

قيمة الداللة 

 اإلحصائية

مستوى الداللة 

 اإلحصائية

األعراض 

 الفسيولوجية 

 9.304 2.40 30.00 17.53 التجريبية

 

0.00 
دالة عند مستوى 

0.01 
 2.52 30.00 10.87 الضابطة

االنزعاج 

 والفزع

 

 13.145 2.30 30.00 29.07 التجريبية

 

0.00 
دالة عند مستوى 

0.01 
 3.96 30.00 18.68 الضابطة

دالة عند مستوى  0.001 3.606 3.58 30.00 29.40 التجريبيةاالرتباك 
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 العدد  المتوسط المجموعة البعد
راف االنح

 المعياري
 قيمة )ت(

قيمة الداللة 

 اإلحصائية

مستوى الداللة 

 اإلحصائية

المعرفي 

 والسلوكي 

 

 0.01  4.80 30.00 25.13 الضابطة

االضطراب 

 االنفعالي 

 9.678 3.58 30.00 29.40 التجريبية

 

0.00 
دالة عند مستوى 

0.01 
 4.01 30.00 18.40 الضابطة

الدرجة الكلية 

 لمقياس القلق  

 14.397 8.14 30.00 115.27 التجريبية

 

0.00 
دالة عند مستوى 

0.01 
 12.61 30.00 73.20 الضابطة

 2.756= 0.01مستوى داللة  29**قيمة )ت( الجدولية عند درجات حرية 

 2.045=  0.05مستوى داللة  29*قيمة )ت( الجدولية عند درجات حرية 

 

 ( الفروق بين متوسطات العينة التجريبية في القياس القبلي والبعدي على مقياس قلق االمتحان 3شكل )

( أن قيم )ت( المحسوبة لدرجات عينة الدراسة التجريبية 3يتضح من الشكل رقم )

بين القياس القبلي والقياس البعدي على كل بعد من أبعاد مقياس قلق االمتحان، 

ومستوى داللة  29ودرجته الكلية أكبر من قيمة )ت( الجدولية عند درجات حرية 

راسة التجريبية في القياس القبلي ، كما تبين أن متوسطات درجات عينة الد0.01

أقل من متوسطاتها في القياس البعدي،  مما يدل على أنه توجد فروق ذات داللة 

إحصائية بين متوسط درجات أفراد المجموعة التجريبية في القياس القبلي، ومتوسط 

 -

 20.00

 40.00

 60.00

 80.00

 100.00

 120.00

االعراض 
ية الفسيولوج

االنزعاج 
والفزع 

االرتباك 
السلوكي 
والمعرفي 

االضطراب 
االنفعالي 

الدرجة 
الكلية قلق
االمتحان 

قبلي متوسطات العينة التجريبية

متوسطات التجريبية بعدي 
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درجات أفراد المجموعة نفسها في القياس البعدي على مقياس قلق االمتحان لصالح 

 س البعدي في انخفاض مستوى قلق االمتحان.القيا

ويتضح من الرسم البياني انخفاض مستوى قلق االمتحان لدى أفراد المجموعة 

أبعاده التجريبية في القياس البعدي لكل من الدرجة الكلية لمقياس قلق االمتحان و

)األعراض الفسيولوجية، االنزعاج والفزع، االرتباك المعرفي والسلوكي، 

ها ب االنفعالي( مشاركة بمستوى قلق االمتحان لدى أفراد المجموعة نفساالضطرا

هذه  قبل تلقيهم جلسات البرنامج اإلرشادي المستخدم في الدراسة الحالية، وتشير

حالية راسة الالنتائج إلى كفاءة وفعالية البرنامج اإلرشادي االنتقالي المستخدم في الد

وعة ة لمستوى قلق االمتحان ألفراد المجممن خفض قلق االمتحان في الدرجة الكلي

ن لدى التجريبية بعد تطبيق البرنامج اإلرشادي مقارنة بنتيجة مستوى قلق االمتحا

أفراد المجموعة نفسها قبل خضوعهم لجلسات البرنامج اإلرشادي، وتتفق هذه 

(، 2013(، ودراسة الشحات، البالح )2017النتيجة مع نتيجة دراسة حمادنة )

(، التي أشارت إلى فاعلية 2012(، ودراسة الخواجة )2012الخواجة )ودراسة 

نفسها  البرامج التي طبقت على أفراد المجموعة التجريبية مقارنة بنتائج المجموعة

 قبل خضوعهم لجلسات البرامج المستخدمة في الدراسات.

ويفسر الباحثان هذه النتيجة في ضوء اشتمال البرنامج اإلرشادي على فنيات 

ة في رشادية متنوعة ومتعددة زاوجت ما بين الفنيات المعرفية والفنيات السلوكيإ

من وإكساب أفراد المجموعة التجريبية القدرة على التحكم في المواقف المختلفة 

 بينها القلق المصاحب لالمتحان.

شحنات وساهمت فنية التنفيس االنفعالي التي تنتمي لالتجاه التحليلي في تفريغ ال

 ن تعبيرعالية لدى أفراد المجموعة التجريبية وإخراج الخبرات السابقة، حيث أاالنف

ر الشخص عن انفعاالته يعمل كمضاد لحاالت القلق، كما أن اللعب وتمثل األدوا

والسيكو دراما يمكن أن تحدث عمليات تفريغ انفعالي، هذا فضالً عن رواية 

 (229:  2003. )الضامن، القصص التي تعد طريقة فعالة للتعبير عن المشاعر

ويؤكد الباحثان أن تنفيذ البرنامج اإلرشادي المستخدم في الدراسة الحالية بطريقة 

علمية وموضوعية، وتصميم األنشطة والفعاليات المختلفة التي اشتمل عليها 

البرنامج اإلرشادي، واالستعانة بخبراء ومتخصصين في مجال المهارات الحياتية، 
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التربوية ساهمت بشكل فعال في تحقيق أهداف الدراسة، وخفض مستوى واألنشطة 

 قلق االمتحان لدى أفراد المجموعة التجريبية.

كما تم توظيف فنية االسترخاء لتعمل على إرخاء العضالت وإزالة التوترات 

، لمكبوتةاالعضلية وتنمية المهارات بأنواعها وتنمية القوة النفسية وتحرير الطاقات 

ابي تعلم االسترخاء وممارسته في أغلب جلسات البرنامج اإلرشادي أثر إيجوكان ل

لية على شخصيات أفراد المجموعة التجريبية، حيث أسهم في إكسابهم المرونة العق

وضبط االنفعاالت، كما ساهم في خلق حالة من التوازن بين الجوانب الجسدية 

القلق  الوصول إلى درجة أقل منوالحركية مما أدى على زيادة الكفاءة االجتماعية و

يزة المصاحب لالمتحان لدى أفراد المجموعة التجريبية، ويرى الباحثان أن أهم م

فرق وفرها التدرب على االسترخاء لدى أفراد المجموعة التجريبية هي إدراكهم لل

تخاء بين المشاعر المرتبطة بالتوتر والمشاعر المرتبطة بالهدوء واالتزان واالر

أن  ( من122: 1996ز بين الحالتين، وهذا يتفق مع ما ذهب إليه )السهل، والتميي

م مهمة المرشد النفسي بجانب دوره في تدريب المسترشدين على االسترخاء القيا

ا بتعليم المسترشد على إدراك االختالف بين حالتي التوتر واالسترخاء، وعندم

ي الشد وإدراك الفرق بين حالتيكون المسترشد قادراً على أداء تدريبات االسترخاء 

ي واالسترخاء، يكون قد وصل إلى المرحلة التي يستطيع فيها خفض التوتر العضل

 والنفسي.

ويعزو الباحثان هذه النتائج إلى نجاح البرنامج اإلرشادي المستخدم في  الدراسة 

كفاءة الحالية في نقل الخبرات والمهارات الالزمة لتنمية الحصانة النفسية وزيادة ال

االجتماعية لدى أفراد المجموعة التجريبية، إضافة على األثر اإليجابي الذي أحدثته 

التدخالت والمعالجات اإلرشادية المنظمة تخطيطاً وتنفيذاً وتقويماً في مساعدة أفراد 

المجموعة التجريبية؛ لفهم ذواتهم وإدراكهم لقدراتهم وما يمتلكون من مهارات، 

ؤول للبيئة التي يعيشون فيها والمشكالت التي تواجههم، والفهم الراعي والمس

وإكسابهم المهارات الالزمة لالسترخاء والتنفيس االنفعالي ومواجهة التحديات بقوة 

ً على قدرتهم على ضبط انفعاالتهم والسيطرة  وثبات وروية، مما نعكس إيجابا

ى استفادة الطالب من عليها، وبالتالي النظر إلى االمتحان كونه وسيلة للتحقق من مد

الخبرات والمهارات المتعلمة وليس هدفاً بحد ذاته، وبالتالي الوصول بهم إلى درجة 

 أقل من القلق والتوتر المصاحب لالمتحان.
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اللة دالنتائج المتعلقة باختبار الفرضية الرابعة، والتي نصها: "توجد فروق ذات 

بية، ومتوسط درجات أفراد إحصائية بين متوسط درجات أفراد المجموعة التجري

المجموعة الضابطة في القياس البعدي على مقياس قلق االمتحان لصالح أفراد 

 المجموعة التجريبية".

ن للتحقق من صحة الفرضية الرابعة قام الباحثان باستخدام اختبار )ت( لعينتي

وحساب المتوسطات واالنحرافات    independent sample T.Testمستقلتين 

رية وقيمة )ت( وداللتها اإلحصائية بين متوسطي درجات المجموعة المعيا

كلية ودرجته القلق االمتحانالتجريبية والمجموعة الضابطة على جميع أبعاد مقياس 

 ( يبين ذلك:14في القياس البعدي، والجدول رقم )
 (14جدول )

جميع  المتوسط واالنحراف المعياري وقيمة )ت( وداللتها اإلحصائية بين درجات المجموعة التجريبية على

 أبعاد مقياس قلق االمتحان ودرجته الكلية في القياس القبلي والبعدي 

 المتوسط  العدد المجموعة البعد
االنحراف 

 المعياري
 قيمة )ت(

قيمة الداللة 

 اإلحصائية

مستوى الداللة 

 حصائيةاإل

األعراض 

 الفسيولوجية 

 2.52 10.87 30.00 التجريبية
12.800 0.00 

دالة عند مستوى 

0.01 
 2.13 18.57 30.00 الضابطة

 االنزعاج والفزع

 

 3.96 18.68 30.00 التجريبية
6.767 0.00 

دالة عند مستوى 

0.01 
 7.90 29.59 30.00 الضابطة

االرتباك المعرفي 

 والسلوكي 

 

 4.80 25.13 30.00 التجريبية
10.782 0.00 

دالة عند مستوى 

0.01 
 3.79 37.17 30.00 الضابطة

االضطراب 

 االنفعالي 

 4.01 18.40 30.00 التجريبية
9.877 0.00 

دالة عند مستوى 

0.01 
 3.77 28.33 30.00 الضابطة

الدرجة الكلية 

لمقياس قلق 

 االمتحان   

 12.61 73.20 30.00 التجريبية
13.157 0.00 

دالة عند مستوى 

0.01 
 11.07 113.50 30.00 الضابطة

 2.660=  0.01مستوى داللة  58**قيمة )ت( الجدولية عند درجات حرية 
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 2.00=  0.05مستوى داللة  58*قيمة )ت( الجدولية عند درجات حرية 

 في القياس البعدي على مقياس قلق االمتحان( الفروق بين متوسطات العينة التجريبية والضابطة 4شكل )

( أن قيم )ت( المحسوبة بين متوسطات درجات عينة 4يتضح من الشكل رقم )

س قلق الدراسة التجريبية والضابطة على القياس البعدي على كل بعد من أبعاد مقيا

 58االمتحان، ودرجته الكلية أكبر من قيمة )ت( الجدولية عند درجات حرية 

ومتوسطات درجات عينة الدراسة التجريبية أقل  من  0.01اللة ومستوى د

لة فروق ذات دالمتوسطات العينة الضابطة في القياس البعدي،  مما يدل على وجود

 بين متوسط درجات أفراد المجموعة التجريبية 0.01إحصائية عند مستوى داللة 

قلق مقياس ومتوسط درجات أفراد المجموعة الضابطة في القياس البعدي على 

 لصالح أفراد المجموعة التجريبية في انخفاض مستوى قلق االمتحان.االمتحان 

د ولحساب حجم تأثير البرنامج المستخدم في خفض مستوى قلق االمتحان لدى أفرا

كما هو موضح في  "،2ηالمجموعة التجريبية، قام الباحثان بحساب مربع إيتا"

 الجدول التالي:
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 (15جدول )

 جميع أبعاد مقياس قلق االمتحان ودرجته الكليةعلى 2ηقيم 

 حجم األثر 2η درجات الحرية قيمة ت البعد

 كبير 0.739 46 12.800 االعراض الفسيولوجية

 كبير 0.441 46 6.767 االنزعاج والفزع 

 كبير 0.667 46 10.782 االرتباك المعرفي والسلوكي

 كبير 0.627 46 9.877 االضطراب االنفعالي

  7490.  13.157 الدرجة الكلية لمقياس قلق االمتحان   

يتضح من الجدول السابق انخفاض مستوى قلق االمتحان لدى أفراد المجموعة 

أبعاده التجريبية في القياس البعدي لكل من الدرجة الكلية لمقياس قلق االمتحان و

وكي، المعرفي والسلاألربعة )األعراض الفسيولوجية، االنزعاج والقلق، االرتباك 

االضطراب االنفعالي( مقارنة بمستوى قلق االمتحان لدى أفراد المجموعة 

 الضابطة، وهو ما يدعم صحة تحقق هذا الفرض.

راسة وتشير هذه النتائج إلى كفاءة وفعالية البرنامج اإلرشادي المستخدم في الد

ان الحالية في خفض مستوى قلق االمتحان وفي الدرجة الكلية لمستوى قلق االمتح

ين لم حألفراد المجموعة التجريبية الذين تم تطبيق البرنامج اإلرشادي عليهم، في 

ع أفراد المجموعة الضابطة، وهذا يتفق ميطرأ أي انخفاض في مستوى القلق لدى 

(، ودراسة الخواجة 2013( ودراسة الشحات أو البالح )2017دراسة حمادنة )

الجية، (، التي أشارت إلى فاعلية البرامج المختلفة من تدريبية، إرشادية، ع2012)

م التي ل التي تم تطبيقها على المجموعة التجريبية مقارنة بنتائج المجموعة الضابطة

 يطبق عليها أي برنامج ولم يطرأ عليها أي تحسن.

ويفسر الباحثان هذه النتائج في ضوء األثر اإليجابي لمحتوى البرنامج اإلرشادي 

والذي عمل على توفير وتهيئة الجو النفسي اآلمن وسهل ألفراد المجموعة 

ع أنشطة التجريبية اإلقبال على العملية اإلرشادية والمشاركة والتفاعل اإليجابي م

وفعاليات البرنامج اإلرشادي المختلفة، والذي اشتمل على عدد من اإلجراءات 
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العملية التعليمية لخفض مستوى قلق االمتحان لدى أفراد المجموعة التجريبية، 

 والتي من أهمها:

 تطوير قدرة الفرد على الفهم وحل المشكالت.-

 (230:  2000)زهران، مساعدة الفرد على الشعور باألمن والثقة بالذات. -

 تشجيع التعبير عن االنفعاالت )التفريغ االنفعالي(.-

 (250:  2002الحديث اإليجابي مع الذات. )رضوان، -

ي سية التويعزو الباحثان تحقق هذه النتائج إلى أهمية ودور األساليب والفنيات النف

ك الذات، استخدمت في البرنامج اإلرشادي في تحقيق التفاعل اإليجابي، وإدرا

 وإدراك أساليب حل المشكالت، وطرق التفكير اإليجابي، والتعبير عن المشاعر

واإلفصاح عنها، وفهم الذات بطريقة أكثر توافقية وممارسة أفراد المجموعة 

ة أو التجريبية لهذه الفنيات بطريقة علمية ومنظمة سواء خالل الجلسات اإلرشادي

 خارجها.

لتعلم  مجموعة التجريبية كان لديهم الميل واالستعدادويؤكد الباحثان أن أفراد ال

 ى جلساتالمهارات المختلفة التي تساعدهم في حياتهم اليومية، لذا كانوا ينظرون إل

، حيث البرنامج اإلرشادي بأهمية بالغة، وكان لديهم الحرص على المشاركة الفاعلة

من  وفهم اإلمكانياتأن البرنامج اإلرشادي وفر لهم مساحة كبيرة لتطوير الذات 

خالل مجموعة كبيرة من األلعاب واألنشطة وسرد القصص، ساهمت في تحسين 

مكنتهم بنيتهم المعرفية وعززت شهورهم بالقوة والثقة بالنفس، والثقة بقدراتهم، و

 من فهم انفعاالتهم، والعمل على ضبطها بشكل أفضل.

ي فالتجريبية والمتمثل  ويعزو الباحثان التحسن الذي طرأ على أفراد المجموعة

ية في انخفاض قلق االمتحان لنجاح البرنامج اإلرشادي المستخدم في الدراسة الحال

واقف إكساب أفراد المجموعة التجريبية مهارات االعتماد على الذات، ومواجهة الم

 والثبات االنفعالي في المواقف المختلفة.

امج اإلرشادي على أفراد المجموعة ويعزو الباحثان النتائج اإليجابية لتطبيق البرن

التجريبية، الشتمال البرنامج اإلرشادي على فنية االسترخاء والتي تنتمي إلى 

المدرسة السلوكية، حيث يعرف أنصار المدرسة السلوكية القلق على أنه عادة 

خاطئة، ولذلك تعتمد الطريقة السلوكية في التخلص من القلق على العادات الخاطئة 
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إزالتها تماماً، أو تعديلها، ويتم ذلك بعدة أساليب من بينها إزالة فرط من خالل 

الحساسية التدريجية، الذي يبدأ بالمواجهة أوالً في الخيال، ثم الواقع فيما بعد، أو يتم 

 عن طريق المشكلة كما هي في الواقع.

 وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية:

ى وجود فروق دالة إحصائياً في متوسطات درجات أفراد المجموعة التجريبية عل-

القياس مقياس الكفاءة االجتماعية )األبعاد، الدرجة الكلية( بين القياس القبلي و

 البعدي لصالح القياس البعدي. 

وسط وجود فروق دالة إحصائياً بين متوسط درجات أفراد المجموعة التجريبية ومت-

لدرجة راد المجموعة الضابطة على مقياس الكفاءة االجتماعية )األبعاد، ادرجات أف

 نتقائيالكلية( لصالح أفراد المجموعة التجريبية بعد تطبيق البرنامج اإلرشادي اال

 التكاملي.

ى وجود فروق دالة إحصائياً في متوسطات درجات أفراد المجموعة التجريبية عل-

 البعدي درجة الكلية( بين القياس القبلي والقياسمقياس قلق االمتحان )األبعاد، ال

 لصالح القياس البعدي.

وسط وجود فروق دالة إحصائياً بين متوسط درجات أفراد المجموعة التجريبية ومت-

درجات أفراد المجموعة الضابطة على مقياس قلق االمتحان )األبعاد، الدرجة 

 نتقائيق البرنامج اإلرشادي االالكلية( لصالح أفراد المجموعة التجريبية بعد تطبي

 التكاملي.

 التوصيات:

ربويون المرشدون الت يقدمها اعتماد البرنامج الحالي ضمن البرامج اإلرشادية التي-

 في المدارس من أجل تنمية زيادة الكفاءة االجتماعية لدى طلبة المدارس.

دى لدراسة لاعتماد مقاييس وأدوات الدراسة الحالية في تحديد مستوى متغيرات ا-

 طلبة المدارس.
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هتمام يوصي الباحثان المعلمين والمرشدين التربويين، وأولياء األمور بضرورة اال-

 دى طلبةلبالجوانب اإليجابية في التنشئة التي من شأنها زيادة الكفاءة االجتماعية 

 المدارس.

ت رااالهتمام بالطالب ومشاعرة واحتياجاته النفسية ومساعدته على تعلم المها-

رض الالزمة، التي تعينه على تخطي العقبات وتجاوز المشكالت التي تواجهه وتعت

 تقدمه نحو النجاح.

 :بحوث مقترحة

 ألبناء.ابحث أساليب التربية الوالدية، وأثرها في زيادة الكفاءة االجتماعية لدى -

 طالباتى إجراء دراسة مماثلة لزيادة الكفاءة االجتماعية للحد من قلق االمتحان لد-

 المرحلة الثانوية.

لدى  تصميم برنامج لتدريب أولياء األمور على كيفية زيادة الكفاءة االجتماعية-

 األبناء.

سين إجراء دراسة مماثلة على عينة من الذكور واإلناث لمعرفة الفروق بين الجن-

 حول متغيرات الدراسة.

 :قائمة المراجع

ة امج تدريبي في تحسين الكفاء(، فاعلية برن2014أبو غالي، عطاف محمود ) .1

لة االجتماعية لدى التلميذات المساء إليهن في مرحلة الطفولة المتأخرة. المج

 .275(، ص 3(، العدد )10االردنية للعلوم التربوية مجلد. )

(، فاعلية برنامج إرشادي سلوكي معرفي في 2018بديوي، زينب حياوي ) .2

بصرة. التربية للعلوم اإلنسانية في جامعة الخفض قلق االمتحان لدى طالبات كلية 

لعراق، امجلة كلية التربية األساسية للعلوم التربوية واإلنسانية. جامعة البصرة، 

 .757 -731(، ص. ص 38ع)

(، فاعلية برنامج لتنمية السلوك التوكيدي وأثره في 2016بشير، فايز خضر ) .3

األكاديمي لدى طالب المرحلة  زيادة فاعلية الذات والكفاءة االجتماعية واألداء
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الثانوية بمحافظات غزة، )رسالة دكتوراه غير منشورة(، معهد البحوث والدراسات 

 العربية، القاهرة، جمهورية مصر العربية.

(، المشكالت النفسية وعالجها، عمان: دار المسيرة 2008بطرس، حافظ )  .4

 للنشر والتوزيع.

حان عالقة فاعلية الذات بقلق االمت(، 2017تيته، سارة، وعطا هللا، صفاء ) .5

هيد لدى تالميذ السنة الثالثة ثانوي. )رسالة ماجستير غير منشورة(، جامعة الش

 حمة لخضر بالوادي، الجزائر.

ي. (، معجم علم النفس والطب النفس1988جابر، عبد الحميد، وكفافي، عالء ) .6

 القاهرة: دار النهضة العربية.

لذوي الكفاءة االجتماعية، دراسة  (، الخصائص1991حبيب، مجدي ) .7

 جامعة طنطا. -(، مجلة كلية التربية11ميدانية، عدد )

. القاهرة: دار 1(، اتجاهات حديثة في تعليم التفكير.ط2003_______ ) .8

 الفكر.

(، فاعلية برنامج إرشادي مقترح لزيادة مرونة 2009حسان، والء اسحق ) .9

لية ك، )رسالة ماجستير غير منشورة(، األنا لدى طالبات الجامعة االسالمية بغزة

 التربية، الجامعة االسالمية، غزة، فلسطين.

 (، اإلرشاد النفسي، عمان: دار الفكر.2004حسين، طه عبد العظيم ) .10

(، استراتيجيات ادارة الضغوط التربوية 2006____________ ) .11

 ، عمان: دار الفكر.1والنفسيةط

إرشادي جماعي في خفض مستوى (، فاعلية برنامج 2017حمادنة، برهان) .12

لية قلق االختبار وتحسين عادات االستذكار لدى عينة من الطالب المتفوقين في ك

(، 1دد)ع(، 13التربية بجامعة نجران، المجلة األردنية في العلوم التربوية، مجلد )

 .131-118ص. ص 

(، فاعلية االسترخاء التصاعدي لجاكبسون في 2018حمزاوي، زهية ) .13

جلة ممن قلق االمتحان لدى الطالبات المقبالت على امتحان البكالوريا،  التخفيف

 -182(، ص. ص. 2دراسات نفسية وتربوية، جامعة عبد الحميد بن باديس، عدد )

198. 
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ئي، (، قلق االمتحان لدى تالميذ السنة الخامسة ابتدا2018خذايرية، هاجر ) .14

ة العربي بن مهيدي، )أم )رسالة ماجستير غير منشورة(، كلية التربية، جامع

 البواقي(، الجزائر.

 (، فاعلية برنامج إرشاد جمعي في خفض مستوى2012الخواجة، عبد الفتاح ) .15

لوم قلق االختبار لدى عينة من الطلبة الذكور بجامعة السلطان قابوس، مجلة الع

  .494 - 471(، 3)14جامعة البحرين،  -التربوية والنفسية 

ية (، فاعلية برنامج إرشادي عقالني إفعالي في تنم2010دردير، نشوة كرم ) .16

الة أساليب مواجهة الضغوط الناتجة عن األحداث الحياتية لدى طلبة الجامعة، رس

 دكتوراه غير منشورة، معهد الدراسات التربوية، جامعة القاهرة، مصر.

، عمان: دار المسيرة 1(، الصحة النفسية ط2002رضوان، سامر جميل ) .17

 زيع والطباعة.للنشر والتو

(، اإلرشاد النفسي المصغر للتعامل مع 2000زهران، حامد عبد السالم  ) .18

 ، القاهرة: عالم الكتب.1مشكالت الدراسة، ط

، القاهرة، علم 3(، التوجيه واإلرشاد النفسي، ط2002_____________  ) .19

 الكتب.

(، دراسات في الصحة النفسية واإلرشاد 1980_____________ ) .20

 ، القاهرة: عالم الكتب.2النفسي، ط

(، مساهمة وسائل التواصل 2019الزهراني، سعيد، والشرعة، حسين ) .21

 لجانحيناالجتماعي والكفاءة االجتماعية في التنبؤ بالتفكير الجانح لدى األحداث ا

ية (، مجلة الجامعة االسالم4(، عدد )27في المملكة العربية السعودية، مجلد )

 ية.للدراسات التربوية والنفس

وم (، منهج القرآن في التحصين الفكري، مجلة العل2016الزيوت، عبد هللا ) .22

 تركيا. –(، جامعة هيتن 1(، العدد )11اإلسالمية، المجلد )

ر (، نظريات اإلرشاد والعالج النفسي، عمان: دا1998الزيود، نادر فهمي ) .23

 الفكر للطباعة والنشر والتوزيع.

ان وبعض العوامل المساعدة لظهوره (، قلق االمتح2012سايحي، سليمة ) .24

ة، لدى التالميذ، مجلة العلوم االنسانية واالجتماعية، جامعة محمد خيضر بسكر

 .89-74العدد السابع ص.ص
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The effectiveness of a counseling program to increase social 

efficiency to reduce exam anxiety 

An applied study on secondary school students in Gaza 
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Abstract: This study aimed to verify the effectiveness of a selective and 

integrative counseling program to increase social efficiency, and to verify 

the effect of this program in reducing exam anxiety among secondary 

school students in Gaza governorates, and the researcher followed the 

quasi-experimental approach. 

The sample of the study consisted of an experimental group consisting of 

(30) students, and a control group of (30) students, from the eleventh-

grade students at Shuhada' Al-Maghazi Secondary School in the Middle 

Governorate, numbering (815) students. After implementing the program, 

the results showed the effectiveness of the counseling program used in 

increasing social efficiency, and the presence of a positive effect in 

reducing exam anxiety among the members of the experimental group.  

Keywords: Counseling program, social efficiency, exam anxiety, 

secondary stage, Gaza governorates. 
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 من التربية الوطنية إلى التربية على المواطنة

 قيم المواطنة في منهاج االجتماعيات: إشكالية الفهم والتنزيل

 استاذ التاريخ والجغرافيا بالثانوي االعدادي  ،الحسن فركاكوم

 مغربال –طالب باحث بسلك الدكتوراه قسم الجغرافيا بجامعة ابن زهر اكادير  

 

من  منهاج مواد االجتماعيات في المدرسة العمومية المغربية العديد طرحي ملخص:

تدريس بالتساؤالت االشكالية، تهم الصعوبات البيداغوجية والديداكتيكية المرتبطة 

ي سلك قيم المواطنة وحقوق االنسان الكامنة بين ثنايا الكتب المدرسية المقررة ف

اطنة يم الموقد المنهاج الجديد الذي أدمج التعليم الثانوي االعدادي، السيما بعد اعتما

في شكل موضوعات مباشرة للتعلم والتفاعل الصفي وفي االنشطة المدرسية 

ى الموازية. وكان الغرض هو إعداد ناشئة تعي قيم المواطنة الحقة القائمة عل

ي دمجها فالتوازن بين أداء الواجبات والتمتع بالحقوق، وتتشبع بقيم االنسانية وتست

ل ممارسات يومية داخل أسوار المؤسسات التربوية للتفاعل والتجاوب مع شك

 طنات.األقران، وخارجها في الفضاء العام المشترك للتفاهم بين المواطنين والموا

ط لقيم رغم التطور النوعي الذي تراكم في التخطي -إن بيداغوجيا تدريس تلك القيم 

كوين قيل كثيرة جعلت الحصيلة في التتَعتريه عرا -المواطنة في المنهاج الدراسي

ارسة أن المموالتنشئة القيمية دون ما ترنو إليه المنظومة التربوية ببالدنا، السيما و

ارس القيمية اليومية وأفعال وردود األفعال الخاصة باليافعين داخل أسوار المد

تقريب ل وخارجها تساءل الجميع، وتجعلنا نعتقد بأنه البد من بذل المزيد من الجهد

رورة  المسافة بين التنظير لقيم المواطنة وبلوغ الغايات الكبرى من دمجها في سي

التعلمات بالمنظومة التربوية الوطنية لعل أسماها، تكوين ُمواطن يتصف 

لبالد بمواصفات االعتدال والتسامح والقدرة على الحوار وتقديم المصلحة العليا ل

 على المصالح الشخصية. 

ى التربية عل، التفاعل القيمي، حقوق اإلنسان ،قيم مواطنة مفاتيح:الكلمات ال

 المدرسة العمومية.، المواطنة
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 المقدمة:

 اإلسهام في كشف مدى حضور قيم المواطنة وحقوق اإلنسان في تهدف هذه الورقة

لثانوي ادرس االجتماعيات بالمدرسة العمومية المغربية، وتحديدا في منهاج التعليم 

صب اإلعدادي. إن إدراج قيم حقوق اإلنسان في هذا المستوى يطرح عدة إشكاالت ت

 ادة حقوق اإلنسانفي منحيين يكمل بعضهما البعض، األول مرتبط بديداكتيك  م

 كتساباوالتربية على المواطنة، والمنحى الثاني له عالقة بمدى قدرة المتعلم على 

وسط وتمثلها وتحويلها إلىسلوكات وممارسات  تلقائية يومية في ال قيم المواطنة

 المدرسي ثم بعد ذلك في الحياة العامة اليومية والمعامالت الخاصة.

المطروحة في تدريس حقوق اإلنسان وقيم المواطنة، ليست خاصة  إلشكاليةإن ا

م بدرس مواد االجتماعيات بلهي مطروحة على كل المواد  الدراسية الحاضنة لقي

مدرسة المواطنة وحقوق اإلنسان في النظام التعليمي الوطني، إن لم نقل هي تحد لل

وادها وبرامجها المغربية والمنظومة التربوية بكل مكوناتها وأسالكها  وم

نوي الدراسية.غير أن لمادة االجتماعيات والتربية على المواطنة في السلك الثا

نجع لى رفعه واقتراح أإاإلعدادي الحصة األكبر في هذا التحدي وبالتالي السعي 

ذا هالحلول إلشكالية تدريس قيم المواطنة في المنظومة التربوية الوطنية. وفي 

مواطنة لجديدة لمنهاج االجتماعيات الخاص بالتربية على الاإلطار تفهم المضامين ا

دنا يم ببالبدل برنامج التربية الوطنية المعمول به قبل إصالح منظومة التربية والتعل

 م.2000بعد صدور الميثاق الوطني للتربية والتكوين سنة 

ربوية تفهل استطاع الميثاق الوطني للتربية والتكوين تجاوز اختالالت المنظومة ال

 المغربية؟

 ؟وما مدى حضور قيم المواطنة وحقوق االنسان في منهاج التربية على المواطنة

نة المواط وهل توفقت المدرسة العمومية المغربية في ايجاد السبل الكفيلة بتنزيل قيم

 الحقة وأجرأتها على أرض الواقع؟

لدى  طنة وتمثلهاثم ما الصعوبات والعراقيل التي ال تزال تعترض تدريس قيم الموا

المتعلمين والمتعلمات في شكل سلوكات وممارسات يومية داخل اسوار المدرسة 

 وخارجها؟

تلك هي بعض األسئلة التي تؤطر اشكالية موضوع هذه الورقة والتي سنحاول 

تلمس بعض العناصر األولية لإلجابة عنها في فقرات الموضوع بعد الخوض في 

 ا.تحديد أهمية الدراسة وأهدافه
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ام هذه االشكالية في حصر أبرز التحديات التي تقف عائقا أم أهمية دراسةتكمن 

رسة تدريس قيم المواطنة لفئة من المتعلمين والمتعلمات في الصف الدراسي بالمد

افة ي باإلضالسيما العوائق الديداكتيكية وعوائق المنهاج التعليم ،العمومية المغربية

لذي ال يتسع ألنشطة تطبيقية تجعل فهم وضبط إلى اكراهات  الزمن المدرسي ا

قيم  وبالتالي استيعاب القيم المعنية ميسرة ألغلب المتمدرسين. كما أن استعراض

 المواطنة في حصص صفية مندمجة سواء في منهاج مادة االجتماعيات أو في إطار

يقي طبمقاطع تعلمية مبثوثة في هذه المادة الدراسية أو تلك، دون إعداد وإنجاز ت

علمات صفي مباشر، يجعل القيم المراد استيعابها واستدماجها لدى المتعلمين والمت

دون طائل نفع مباشرمنها، ألنها تغدو مضامين ومقررات مدرسية نظرية تصلح 

والي، مادة للحصول على عالمات تؤهل التلميذ لالنتقال إلى المستوى التعليمي الم

سلوك  واستيعابها وتمثلها وممارستها في شكلدون أن تؤهله الكتساب قيم المواطنة 

 . يومي مباشر مع األقران في الحياة المدرسية ومع اآلخرين في الحياة العامة

فتكمن في أن قيم المواطنة التي يهدف المنهاج التعليمي بالثانوي  أهداف الدراسةأما 

نشئة االعدادي بسط مضامينها لمتعلمي هذه الفترة العمرية من التكوين والت

التربوية، ال يمكن أن تجد طريقها الى المعنيين بها دون تغيير جذري يمس المنهاج 

وديداكتيك التلقين وإغناء الحياة المدرسية  وطرائق التدريس وبيداغوجيا التعلمات

والزمن المدرسي بأنشطة تعلمية صفية وموازية تُخرج قيم المواطنة الحقة من 

مستوى حصص تعليمية بسيطة إلى مادة دراسية رئيسة، ومن إطار نظري تجريدي 

بية فلسفي إلى الواقع العملي التطبيقي. وفي هذا السياق يأتي االنتقال من مادة " التر

الوطنية" إلى مادة " التربية على المواطنة" مع تكثيف لقيم المواطنة في المنهاج 

الجديد لتجاوز ضآلة حضورها في المنهاج القديم، وسعي إلى ربط القيم المذكورة 

بإطارها التطبيقي العملي، رغم صعوبات وإكراهات التدريس التي تعُج بها 

قى االنتقال من "التربية الوطنية"إلى المدرسة العمومة المغربية. وحتى ال يب

"التربية على المواطنة" مجرد شعار فرضته المستجدات في حقل التربية على 

المستوى الوطني والدولي، فإن المدرسة العمومية المغربية مطالبة بالتفعيل الجاد 

لكل االجراءات المنصوص عليها في الميثاق الوطني للتربية والتكوين والوثائق 

بوية الصادرة بعده، باعتباره وثيقة وطنية مرجعية تعاقدية تسعى إلى تجاوز التر

والفعل التربوي السيما  اختالالت المدرسة المغربية وتجويد الممارسة البيداغوجية
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في بعده القيمي والحقوقي الذي حظي باهتمام بالغ من طرف الدولة ومن ينوب عنها 

 في حقل التربية والتعليم ببالدنا.

 ــــ مسوغات االنتقال من التربية الوطنية إلى التربية على المواطنةـ 1

في  تتأسس محددات االنتقال من "التربية الوطنية" إلى "التربية على المواطنة"

 منهاج االجتماعيات على ثالثة متغيرات رئيسة هي:

 اضالمخ المتغير البيداغوجي: يُفهم االنتقال على المستوى البيداغوجي في -)أ(

، لقويماتالدائر في الوسط التعليمي والتربوي والمتعلق بجودة التربية والتعلمات وا

لقائم على ابدل التلقين  واعتماد البيداغوجيا  القائمة على التدريس بواسطة الكفايات

يخ تار 2000بيداغوجيا التدريس بواسطة األهداف. لقد بدأ هذا المخاض منذ سنة 

وطني البيداغوجية والتربوية الواردة في الميثاق ال الشروع في تفعيل المستجدات

لتكوين للتربية والتكوين، الوثيقة المرجعية األساس لبلورة تصور جديد للتربية وا

بالمغرب، بالنظر إلى توافق غالب الفاعلين في حقل التربية على أهميتها 

 لمدرسةوشموليتها ومقاربتها المندمجة ودورها الهام في النهوض با ومرجعيتها

ة العمومية المغربية وإصالح منظومة التكوين، َشرط أن تُبذل الجهود المطلوب

 ألجرأة مضامينها ومحتوياتها البيداغوجية والتكوينية.

ة التربي ، وهو وثيقة تعاقدية مرجعية في مجال2000لقد صدر هذا الميثاق سنة  

ت والمرتكزات وضعت تصورا جديدا للمنظومة التربوية يشمل الغايا والتكوين

ات األساس للتربية والتعليم والتكوين، ويحدد مجاالت التجديد والتحديث ودعام

ربية التغيير التي استهدفت الرفع من جودة التعليم والتكوين وربط المدرسة المغ

بالمحيط االقتصادي واالجتماعي والبيئي في اطار االنفتاح على كل مكونات 

 المجتمع.

ة األساس في إصالح نظام التربية والتكوين في مفاهيم فصلت الوثيقة المرجعي

الوطن والمواطنة في مواضع كثيرة، وجعلت من األهداف الرئيسة لإلصالح تكوين 

مواطن صالح يتصف باالعتدال واالستقامة والتسامح والشغف بالعلم، ومن حب 

كما لناشئةالوطن الغاية التي ينشدها النظام التربوي ويسعى إلى ترسيخها في نفوس ا

يشار الى أن . 2000الميثاق الوطني للتربية والتكوين الصادر سنة أكد على ذلك 

المواطنة مفهوم مركب ومتعدد األبعاد تتقاسمه رؤى متباينة وأحيانا متناقضة، 

تختلف من منظور إلى آخر ) الفلسفي والسوسيولوجي والتاريخي واألمني 

عام تتأسس على فكرة المساواة بين  والسياسي وغيرها...( لكن المواطنة بشكل
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التمتع بالحقوق والحريات وأداء الواجبات، مع تقدير واحترام  جميع المواطنين في

المواطنين لبعضهم اآلخر في ذلك، بالرغم من االختالفات بينهم في الجنس والعمر 

ويتعارض مفهوم المواطنة مع  …واللغة والدين والثقافة والفكر والطبقة االجتماعية

الطلب المفرط على الحقوق والتماطل في  أداء الواجبات،  الفردانية والذاتية في

 citoyenneté)الجنسية والمواطنة ويزيد من تعقيده  التداخل في أفهام الناس بين

et nationalité) وارتباطه في النقاش العمومي بمفاهيم أخرى على غرار المقاولة

 والمستهلك المواطن ... . المواطنة

ديد أو الجيل الج إن بيداغوجيا الكفايات باعتبارها بديال لبيداغوجيا األهداف

: 2000لألهداف التربوية كما يؤكد على  ذلك األستاذ محمد الدريج )الدريج محمد، 

(، تركز على برامج ومضامين ومقررات ومنهاج يتوخى تكوين مواطن له 38

ى تحمل مسؤولياته وأداء واجباته تجاه وطنه ومساءلة قدرات واستعدادات عل

يؤكد الوطن في حقوقه وحرياته. وقد جاء المنهاج الجديد للتربية على المواطنة ل

ن مواالنسجام الرابط بين الحق والواجب، فمقدار ما عند المواطن  على التمفصل

 حقوق هو نفسه مقدار ما عليه من واجبات.

وى د المغرب خالل العقود األخيرة انفتاحا على المست)ب( المتغير الحقوقي: شه

مي السياسي والحقوقي أملته المتغيرات والتحوالت الحاصلة على المستوى اإلقلي

نسان والدولي، تصب كلها في اتجاه القطع مع ماضي االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإل

ق افة الحقووحريات األفراد والجماعات، وبالتالي العمل على تمتيع المواطن بك

بي المدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية التي نص عليها الدستور المغر

ي والمواثيق والمعاهدات الدولية التي صدّق عليها المغرب ومنها العهد الدول

 .1979الخاص بالحقوق المدنية  والسياسية في عام 

ر من المؤشرات يتضح االنفتاح السياسي والحقوقي على المستوى الوطني في كثي

منها على سبيل المثال ال الحصر، انتهاء زمن قهر الحريات وقمع الحقوق، وتحرير 

حرية الصحافة من قبضة الرقابة وتوسع قاعدة االنخراط الحزبي والسياسي، 

وتغيير العديد من التشريعات والقوانين التي تحد من الحريات الفردية والجماعية 

االنتخابات وإخراج العديد من القوانين التنظيمية  وتحديث مدونة األسرة ومدونة

ذات البعد السياسي إلى الوجود، وتنظيم الحريات بشكل يفسح المجال للمواطنين 

لممارسة حقوقهم بدون قيود غير التي يفرضها القانون، فضال عن أجرأة مسألة 

النفتاح وتُوج هذا ا تشبث المغرب بحقوق اإلنسان كما هي متعارف عليها دوليا...
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تتضمن مصفوفة قيم بالغة األهمية على  2011بوثيقة دستورية حقوقية سنة 

 المدرسة اإلسراع بتنزيلها وأجرأتها لفائدة النشء.

ماعي، محيطها الثقافي واالقتصادي واالجت وفي إطار انفتاح المدرسة المغربية على

كوين توتُسهم في  تقرر أن تنخرط المنظومة التربوية في إشاعة ثقافة حقوق اإلنسان

لى المواطن الذي ال يرضى العيش إال في دولة الحقوق والحريات. "إن التربية ع

، اإلعالم القيم مسؤولية متقاسمة تضطلع بها المدرسة إلى جانب األسرة ووسائل

" وباقي المؤسسات التي تؤدي وظائف ذات صلة بالتربية والتثقيف والتأطير

(، وذلك لما لها من دور فاعل في حياة 4: 2017)المجلس االعلى للتعليم، 

 لمؤسساتاالفردبالنظر إلى الفترة الزمنية الطويلة التي يقضيها األفراد داخل فضاء 

 سها درسالمدرسية، للتربية على القيم وتلقيها في مختلف الوحدات التعليمية على رأ

 نها:السبيل إلى تحقيق ذلك من حيث كواالجتماعيات في المدرسة التي تعد 

على  : مؤسسة للتنشئة التي يتعلم فيها المرء الحقوق والواجبات ويتمرسأوال

 ي يُنظرالمواطنة الحقة ومبادئ حقوق اإلنسان والديمقراطية، السيما وأن البيت الذ

ؤدي يأنه مؤسسة التربية والتنشئة األولى الملقنة على يد األبوين ال  إليه على

ى قيم جال على الوجه األكمل، ألن من لم يترب علاألدوار المنوطة به  في هذا الم

المواطنة وحقوق اإلنسان ال يمكن أن يربي عليها. إن الجسور بين األسرة 

ة للتنشئة االجتماعي والمدرسة تعتريها الكثير من العوائق، تجعلهما مؤسستين

 لوقتتشتغالن في موضوع التربية على القيم اإلنسانية بشكل مستقل ومتنافر، في ا

ؤسسات الذي ينبغي عليهما االشتغال في التكامل والتناغم، باعتبارهما إلى جانب م

 أخرى كيانات للتربية الدامجة، تستقبالن مدخالت بخصائص فيزيولوجية ونفسية

أسس  واجتماعية متباينة وتدفعان مخرجات يأمل منها االسهام في بناء الدولة على

ة القادر على وتحقيق التنمية البشري حديثة، وبناء المواطن الواعي والمسؤول

 واالقتصادية المرجوة. 

: المنتدى الحقيقي الستيعاب الحقوق وممارستها وأجرأتها إلى ممارسات ثانيا

وسلوكات عملية انطالقا من النظام المعمول به في المؤسسة المدرسية، مرورا 

ة وخاصة منهاج بالمادة المعرفية الحقوقية المتضمنة في مختلف المناهج الدراسي

"التربية على المواطنة" والمواد الحاضنة لقيم المواطنة، وصوال إلى الممارسة 

الفعلية داخل فضاء المؤسسة التعليمية أثناء تفعيل أدوار الحياة المدرسية) انخراط 

المتعلمين في مختلف األندية المدرسية مثل نادي التربية على المواطنة وحقوق 
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ة ونادي الفنون الجميلة ...المشاركة في حمالت للتوعية االنسان ونادي األسر

والتحسيس والتضامن، المشاركة الفاعلة في تحمل المسؤوليات في مجلس تدبير 

 المؤسسة...( والممارسة المرتقبة في شكل سلوكات مواطنة خارج أسوار المدرسة.

ليدية مة التق)ج( المتغير الوظيفي :لم تعد المدرسة المغربية تؤدي األدوار القدي

ة في السائد المتمثلة في التنشئة االجتماعية للطفل، ونقل المنظومة المعرفية والقيمية

دوار المجتمع بالطرق البيداغوجية الكالسيكية المملة، بل انيطت بها في إطار األ

ضنا والوظائف الجديدة الموكولة إليها في ظل المتغيرات والمستجدات التي استعر

ثاق المتغير البيداغوجي والحقوقي أعاله، مهاٌم حديثة تحددت في الميبعضها في 

لورها التي بَ  ، الرؤية2030-2015الوطني للتربية والتكوين والرؤية االستراتيجية 

 وتروم وضع خطة استراتيجية،المجلس االعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي

ن خالل مدرسة الجودة لإلصالح التربوي أساسها الرقي بالفرد والمجتمع م

سنة من تطبيق  13واالنصاف وتكافؤ الفرص، وإصالح المنظومة التربوية بعد 

رة ما ( قصد تجاوز اختالالتها للفت2013-2000الميثاق الوطني للتربية والتكوين )

 ، ومن تلك المهام ما يلي: 2015بعد عام 

على الحوار  تكوين مواطن يتصف بمواصفات االعتدال والتسامح والقدرة – 1

اطنة وتقديم المصلحة العليا للبالد على المصالح الشخصية. مواطن يعي معنى المو

داء الحقة القائمة على الموازنة بين المطالبة بالحقوق واالنخراط الواعي في ا

الواجبات.هذه الصفات التي تسعى المدرسة المغربية ترسيخها لدى المواطنين 

مج للتربية والتكوين التي تُسندها أهداف وبرا والمواطنات هي الغايات الكبرى

 تربوية ومناهج ومقررات دراسية يتم اعتمادها وتصريفها عبر أسالك ومستويات

 تعليمية مختلفة.

تكوين مواطنين أكفاء لهم قدرات واستعدادات وكفايات تؤهلهم لخدمة وطنهم  – 2

بالمعرفة الممنهجة  بالدرجة األولى، واإلسهام في البناء المتواصل للوطن وذلك

 مواطنونللوطن والعالم على المستوى الحقوقي والسياسي والثقافي واالقتصادي.

يعتزون بخصوصياتهم الثقافية والحضارية، وفي اآلن نفسه متمسكون بالقيم الكونية 

كمشترك إنساني. هذا المزج والتوليف بين الوطني والدوليفي المرجعية القيمية 

لمدرسة على تبسيطها في مقررات وبرامج التربية على يطرح إشكاالت تعمل ا

 لتلميذ يستدخل قيم هاتين المنظومتين المتكاملتين في المرجعيةاالمواطنة، تجعل 
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ويبحث عن طرق تصريفها في سلوكات وممارسات يومية على غرار باقي 

 مواطني العالم.

عليها  سان التي نصتاالنفتاح على العالم الخارجي وااللتزام بمبادئ حقوق اإلن – 3

أمجاد والمعاهدات والمواثيق الدولية التي صدّق عليها المغرب، مع التشبث بتاريخ 

ل الوطن. إن الوظائف الجديدة للمدرسة المغربية والتغيرات المتالحقة في مجا

يا ن القضاالتربية والتعليم تحتم االنفتاح على التجارب الدولية في مقاربة الكثير م

ة عبر لسياسية واالقتصادية واالجتماعية، لكسب رهان التنمية الشموليالتربوية وا

مدخل التكوين والتربية العصرية السليمة داخل مدرسة الجودة وتكافؤ الفرص 

 والمساواة بين المواطنين والمواطنات.

ربط المدرسة بالمقاولة حيث نجحت األخيرة في دفع المدرسة إلى تغيير  – 4

جودة لدراسية لتتالءم مع منظور كفاياتي يسعى إلى تحقيق البرامجها ومقرراتها ا

ط عن طريق تلقين المعارف النافعة القابلة لالستثمار بشكل مسترسل خارج الوس

يلح المدرسي، عوض المعارف الجامدة التي ال طائل نفع من ورائها.

المغربي الجديد على ضرورة انفتاح المؤسسة على محيطها  التربوي النظام

واجتماعية  بيداغوجية تربوية وشراكات مشاريـع سيو اقتصادي عبر خلقالسو

واقتصادية مع مؤسسات رسمية ومدنية ومع 

المدني واألحزاب  كالجماعات الترابية وهيئات المجتمع وخاصة، عمومية مؤسسات

 والشركات، قصد توفير وأوليائهم، والمقاوالت التالميذ وجمعيات آباء وأمهات

انت كيس كما اإلمكانيات المادية والمالية والبشرية والتقنية الالزمة لتكون المدرسة ل

امج التعليمات والبر تطبيق في السابق مجرد وحدة إدارية منعزلة ومنغلقة مهمتها

ي فوالمذكرات الصادرة عن الوزارة الوصية، بل مؤسسة فاعلة في المجتمع تساهم 

وتأهيل  االقتصاد طير قوة بشرية مدربة قادرة على تسيير دواليبتكوين وتأ

 المجتمع صناعيا وفالحيا وسياحيا وخدماتيا.

االرتقاء بمنظومة القيم واعتبارها خيارا استراتيجيا لتجديد المدرسة مع إدماج - 5

التربية القيمية والحقوقية وتعزيز التربية على المواطنة في البرامج والمناهج 

وية وتيسير تعلم القيم عبر الوسائط الرقمية ومتخلف وسائل التكنولوجيا الترب

الحديثة، وتغيير اإليقاعات المدرسية وتنظيم الزمن التربوي بشكل يضمن تحقيق 

أهداف التربية على القيم. وبذلك لم تعد المدرسة "فضاء لممارسة التعلم فقط، يقضي 

معهم األفكار والتجارب والعواطف، كما  فيها التلميذ وقتا طويال مع أقرانه يتبادل
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أنها ليست مكانا خاصا بالمقررات واالختبارات، ولكنها فضاء طبيعي لمختلف 

أشكال القيم والصراعات التي يتعين على المؤسسة التربوية رعاية اختالفاتها 

 وتثبيتها بقيم الحوار والتواصل والتعايش في احترام للتلميذ باعتباره مواطنا مشاركا

 (.89: 2003في حياة المؤسسة المواطنة" )مسكي محمد، 

 ــــ ضآلة حضور قيم المواطنة في المنهاج القديم)التربية الوطنية(. 2

وي ـــــــإذا تصفحنا سريعا الكتاب المدرسي المقرر للسنة الثانية من التعليم الثان

ابقا( األساسي ساإلعدادي مثال في المنهاج القــديم ) السنة الثامنة من التعليم 

 سيتضح أنه يتسم بالمميـــزات اآلتية:

إلى  أوال: إنه مقرر للتاريخ السياسي للمغرب المعاصر منذ نشأة الحركة الوطنية

. لمواطنةااالستقالل وبناء الدولة المغربية الحديثة، وليس منهاجا للتربية على قيم 

عتبارها العنصر يركز البرنامج الدراسي على شخصية الملك محمد الخامس با

ن ربقة مالفاعل في القضية الوطنية المغربية من أجل الحرية واالستقالل واالنعتاق 

االستعمار.وال يخفى على المرء أن دراسة شخصية بطل التحرير محمد الخامس 

تشبث تعد في حد ذاتها من القيم الوطنية العليا التي ينبغي للمتعلم المواطن ال

لشعور اقدوة في العمل الوطني والسياسي ببالدنا،"لتنمية  واالعتزاز بها واتخاذها

ي فالوطني لدى التلميذ وجعله معتزا ببطوالت قائد بالده الذي يرجع له الفضل 

ليم تخليص البالد من قبضة االستعمار") الكتاب المدرسي السنة الثامنة من التع

 (.3: 2000األساسي،

النشء  نفسها على أن المتوخى ليس تربيةثانيا: إن األهداف المسطرة للمنهاج تؤكد 

على قيم المواطنة وحقوق اإلنسان بقدر ما هي دراسة جوانب من شخصية محمد 

شخصية الخامس، السيما  الجوانب التي لها ارتباط مباشر باإلسهام الفاعل لهذه ال

نون. في استكمال الوحدة الترابية وبناء دولة المؤسسات القائمة على الحق والقا

سهل على الباحث في موضوع المواطنة أن يكتشف مرجعية المواضيع المقترحة يَ 

عمار لالشتغال والتي تنتمي إلى حقل تاريخ المغرب المعاصر بعد التحرر من االست

ة وجهود بناء الدولة الوطنية الحديثة، وخروجها من دائرة الموضوعات المباشر

ا هو مبصعوبة الفصل المنهجي بين لتعلم وترسيخ قيم المواطنة الحقة، مع اإلقرار 

 تاريخي وقيمي في مسالة التربية العصرية.

ثالثا: إن قيم المواطنة شبه مضمرة في كم غميس من األحداث التاريخية، وبالكاد 

تظهر أو تبرز قيم حقوق اإلنسان كموضوعات مباشرة للتعلم في مقاطع تعليمية 
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لتاريخي أكثر من الوسم بالقيمة صريحة. إن فكر المتعلم ينصب نحو ضبط الحدث ا

اإلنسانية، واستجالء التسلسل الكرونولوجي لألحداث أكثر من استبيان التمفصل 

اإلجمالي للقيم.وتزداد االمور تعقيدا  اذا أخذنا بعين االعتبار عمر المتعلمين في 

التعليم االعدادي، حيث تفرض المرحلة العمرية بناء القيم في شكل موضوعات 

سهلة منظمة في شكل أعمال تطبيقية أو ترفيهية على غرار األلعاب ملموسة 

التربوية أو المسرح المدرسي أو تقمص الشخصيات أو نصوص مباشرة للتعلم أو 

غيرها ... تحمل قيم المواطنة وحقوق االنسان المراد تثبيتها وفق ما تنص عليه 

 المقررات الدراسية.

لوطنية" يطرح تساؤالت عالقة الدولة رابعا: إن توصيف المادة الدراسية ب"ا

قات. بالوطن والوطنية بالمواطنة، ويساءل دور المدرسة في ترسيخ مجمل هذه العال

اسي  ودون الدخول في التفاصيل نشير إلى أن الوطنية المقصودة في البرنامج الدر

في اعتقادنا، هي التي تختصر دور الدولة في بناء الوطن وتنظيم وشؤون 

وتوفير الخدمات األساس ورعاية شؤون االفراد والجماعات وتوجيه  المواطنين

مقدرات الدولة لبناء المشاريع  والمرافق العامة، وتكوين األطر في مختلف 

ي التخصصات والسهر على توفير الحماية واألمن والدفاع عن حوزة التراب الوطن

قيمة واعي المدرك ل... أما مفهوم المواطنة فيحيل على سيرورات بناء المواطن ال

 واجبات،الدولة  التي تشكل وطنا يتمتع فيه بكافة الحقوق ويسعى جاهدا ألداء كل ال

امج الد برنولذاك كان منهاج التربية الوطنية المعتمد في السنوات األولى الستقال الب

 مواطن.بناء الوطن بينما اتصف منهاج التربية على المواطنة بكونه برنامج بناء ال

من  برنامج الدراسي  موضوع هذه الورقة البحثية كان متواضعا في اعتقادناإن ال

سيخ أنها ترالناحية البيداغوجية واألدوات المنهجية والوسائل الديداكتيكية التي من ش

)  قيم المواطنة في نفوس النشء،ألن المقرر يعتمد على النص التاريخي والصورة

 خطاطة( كوسائل ديداكتيكية لتبليغ 1 –خرائط  3 -صورة 55 -نصا تاريخيا 103

ت األهداف المسطرة في توطئة الكتاب المدرسي، وال يأخذ بمبدأ تنويع الدعاما

 كأسلوب لبلوغ الغايات.

وتأسيسا على هذه المعطيات،أقررنا بضآلة حضور قيم المواطنة وحقوق اإلنسان 

ثنايا صراحة في المنهاج الدراسي المذكور، رغم وجودها بشكل مضمر بين 

األحداث التاريخية. والمطلوب في منهاج دراسي يخاطب فئة من المتعلمين من هذا 
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العمر، هو إظهار قيم المواطنة صراحة ال إضمارها، فالصريح الملموس أقرب إلى 

 ذهن المتعلم من المضمر المدسوس. 

ويمكن أن نستجلي مظاهر القصور وضآلة حضور قيم المواطنة في باقي مناهج 

بة تفاديا لتكرار نفس المالحظات واالستجا هت اإلعدادي األخرى، غير أنمستويا

 وذج جليلضوابط كتابة هذه الورقة البحثية اكتفينا بمستوى الثانية إعدادي ألنه نم

يجسد خصوصيات منهاج الثانوي اإلعدادي بامتياز  في ما له صلة بتدريس قيم 

 المواطنة.

 الجديد ) التربية على المواطنة(.ـــــ قيم المواطنة في المنهاج  3

نسان قوق اإلعج المنهاج الجديد الذي أقرته وزارة التربية الوطنية بقيم المواطنة وحيَ 

تم يالتي كانت تختزل في بداية االستقالل في الحقوق ذات الطابع السياسي، ولم 

ذي ميز لا 1962التمييز بينها وبين الحريات العامة إال مع التأصيل الدستوري لعام 

بين حقوق المواطن السياسية وحقوقه االقتصادية واالجتماعية،وجعل الحريات 

 (.22: 1994العامة جزءا من الحقوق السياسية ليس إال ) ضريف محمد، 

سي على وينطلق المنهاج من المبدأ القائم على تربية المتعلمين في الفضاء المدر  

اة لوكات وممارسات عملية في الحياستيعاب وتمثل قيم المواطنة وترجمتها إلى س

يث نا الحداليومية. واذا استعرضنا قيم المواطنة االساس في هذا المنهاج الجديد يمكن

 فة حقوقعن "ثورة" حقيقة في مجال انفتاح البرنامج الجديد على القيم األصيلة وثقا

سليح تاالنسان، باإلضافة إلى وجود إرادة قوية لدى الفاعل السياسي والتربوي في 

النشء بقيم انسانية حقوقية وطنية في شكل مصوغات وموضوعات مباشرة للتعلم 

مدرس الذاتي بالفصول الدراسية، مقرونة بدعامات ديداكتيكية متنوعة تيسر عمل ال

ن في نقل القيم الوطنية االساس وحقوق االنسان ذات البعد الدولي إلى متعلمي

وكات كورة وتشريبها وممارستها في شكل سلومتعلمات أريد لهم استيعاب القيم المذ

ترك يومية مباشرة، لعل أبرزها المساواة والحرية والتسامح والعدل والعيش المش

 .1اآلمن وتقبل االخر وغيرها.... انظر الشكل رقم 

نوي : مصفوفة قيم المواطنة موضوع التعلمات بالسنة األولى من الثا1الشكل رقم 

 االعدادي.
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شخصي بناء على قيم المواطنة موضوع التعلمات في منهاج  : إعدادالمصدر

 االجتماعيات بالثانوي اإلعدادي.

نسان يتأسس منهاج التربية على المواطنة الجديد الحاضن لقيم المواطنة وحقوق اإل

لى عدة ذات البعد الدولي والموجه لتالميذ السنة الثانية من التعليم االعدادي، ع

 قواعد نجملُها في: 

قاعدة التكامل بين الحق والواجب:خصصت مجزوءات ومقاطع تعليمية  – 1

وظيفية في المقرر الجديد للتربية على المواطنة، تستهدف تبيان التكامل بين الحقوق 

والواجبات، في مقدار ما يتمتع المواطن بالحقوق بقدر ما هو مطالب بتقديم 

الجميع التنافس في  تضحيات تجاه بلده ووطنه ومواطنيه في شكل واجبات على

أدائها.وتتجلى هذه القاعدة في النصوص القانونية والبنود الدستورية ومقاطع 

قيم المواطنة 
في منهاج 

مادة 
االجتماعيات

الكرامة

قبول اآلخر

المساواة

الديمقراطية

الحريةالتضامن

العيش 
المشترك

السلم 

التسامح
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نصوص من المعاهدات والمواثيق الدولية )االعالن العالمي لحقوق االنسان، العهد 

الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، اتفاقية القضاء على جميع أنواع التمييز 

يتعامل معها متعلم الثانوي اإلعدادي ويُطالب بتحليلها ومناقشتها  ضد المرأة...(،

ومقارنة البنود الحاملة للحقوق بتلك التي تستلزم أداء التكاليف والواجبات الوطنية. 

 إن المواطنة الحقة بذلك هي الموازنة بين المطالبة بالحقوق وأداء الواجبات. 

حقوق والمعرفة الجيدة بقيم المواطنة :إن قاعدة معرفة الحق خير من الجهل به - 2

كان  اإلنسان هي السبيل األفضل إلى المطالبة بها والتصدي لكل من يصادرها سواء

 أشخاصا ماديين أم هيئات ومؤسسات معنوية.وفي هذا اإلطار، يدرس المتعلم في

ها السنة األولى مصفوفة من قيم المواطنة في بعدها الفلسفي ويؤطرها بمرجعيات

العدل وية الوطنية والدولية على غرار الكرامة والمساواة والحرية والتضامن الدين

 والقانون وغيرها.

وطنية وفي السنة الثانية يدرس معنى الدولة الوطنية ويتعرف على رموز السيادة ال

 ثم ينتقل إلى دراسة المؤسسات الدستورية واختصاصاها واآلليات المتحكمة في

طة ما السلأملكية والمؤسسة البرلمانية والمؤسسة التنفيذية، العالقات بين المؤسسة ال

 لقانون.القضائية فيتعرف عليها في إطار استقاللها عن باقي السلط في دولة الحق وا

قيم نسان وأما في السنة الثالثة فيكون المتعلم على موعد مع الجيل الجديد لحقوق اإل 

ث بيئة النظيفة والحق في الترامواطنة مثل الحق في العيش اآلمن والحق في ال

المشترك، ودور الحوار في تعزيز ثقافة العيش المشترك وحوار األديان 

والحضارات في بعدها العالمي، ليخلص إلى نتيجة أساسية وهي عالمية حقوق 

 اإلنسان وقيم المواطنة.

إن المعرفة الحقوقية في بعدها القيمي والقانوني ال تتوقف عند هذا الحد، بل على  

المتعلم أن ينخرط في اإلسهام النشيط الفردي والجماعي في الفصل لضبط مجمل 

حقوق اإلنسان التي تنادي بها المواثيق الدولية، مثل العهد الدولي للحقوق 

حقوق المدنية والسياسية الصادران منذ االقتصادية واالجتماعية والعهد الدولي لل

، واللذان تتناغم موادهما مع الحريات 1976ودخال حيز التنفيذ سنة  1966عام 

لجميع  2011العامة والحقوق الفردية والجماعية التي يكفلها الدستور المغــربي سنة

المواطنين ومع مجمل النصوص القانونية الوطنية الحاضنة لقيم 

ظهير النقابات  -قانون الصحافة والنشر –نة)ظهير تأسيس الجمعيات المواطـــــــــ

مدونة الشغل  –مدونة األسرة –الميثاق الجماعي  -قانون األحزاب السياسية -المهنية
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المجلس الوطني لحقوق اإلنسان...(. وينبغي االشارة في هذا الصدد أن مواد  –

والحقوق األساسية من الفصل الباب الثاني من الدستور المغربي الخاص بالحريات 

(، أضحت َمتن مجزوءات تعليمية 2011)الدستور المغربي،40إلى الفصل  19

خاصة في مستويات التعليم الثانوي اإلعدادي الثالثة، خاصة في برنامج السنة 

الثانية إعدادي حيث يدرس المتعلم هذه الحقوق في سياق التكامل واالتساق بين القيم 

 والعالمية. والحقوق الوطنية 

درج في قاعدة التدرج في تأصيل الحقوق: يقوم المنهاج في شموليته على مبدأ الت -4

ألول اتثبيت المادة القيمية وحقوق االنسان لدى المتعلمين، حيث ركز في المستوى 

لى على ضرورة إطالع المتعلمين على كافة حقوق االنسان األساسية مع التأكيد ع

صة، رة تمتيع المواطنين والمواطنات بها كاملة غير منقوأهميتها وتكاملها وضرو

ياة السيما وأن  الحقوق األساس للمواطن هي كل ال يتجزأ، يتقدمها الحق في الح

لتعليم اباعتباره أقدس حقوق االنسان. فإذا استوعب المتعلم في السنوات األولى من 

مات يرة ضبط ميكانيزهل عليه  في السنة األخاالعدادي تكامل الحقوق األساس، سَ 

وآليات اشتغال الجيل الجديد من حقوق االنسان على غرار الحق في التعايش 

السلمي بين مختلف الشعوب بالرغم من اختالف أجناسها وأعراقها ودياناتها 

راط  ولغاتها، والحق في العيش في بيئة نظيفة في بُعدها الدولي خاصة بعد االنخ

َخرجت  مواجهة القضايا البيئية وفق مقاربة تشاركية الفاعل لمختلف دول العالم في

، والحق في 1992بها توصيات قمة األرض في ريودي جانيرو في البرازيل سنة 

م االقاليالتنمية وتقاسم الموارد الطبيعية على المستوى الوطني بين مختلف الجهات و

و كار فئة أوعلى المستوى العالمي بين مختلف الدول، مع السعي الى إنهاء  احت

مجموعة  بشرية أو دولة أو مجموعة دول لموارد األرض دون غيرها باعتبار 

البشر جميعا يتقاسمون كوكب األرض ويعيشون على مقدراته، فمن الضروري أن 

 ادية. تكون لهم تفس فُرص العيش اآلمن على امكانياته ومقدراته الطبيعية واالقتص

دة ان: كل النصوص التي تقدم للمتعلم كماقاعدة كونية وعالمية حقوق اإلنس – 3

تعليم ى من القيمية تؤكد على مبدأ الكونية والعالمية. فقد درس المتعلم في السنة األول

 لتضامن،االثانوي االعدادي الكثير من قيم المواطنة ) الكرامة، الحرية، المساواة، 

ي صادر فق اإلنسان الالعدل، الديمقراطية...( كما يؤكد عليها اإلعالن العالمي لحقو

،  وبحث حضورها من عدمه في واقع المجتمع المغربي من 1948دجنبر  10

 خالل نصوص حاالت. 
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ها مع وفي السنة الثانية يدرس المتعلم قيم المواطنة والحريات والحقوق في عالقت

َج في المواثيق الدولية وخاصة العهود الدولية التي صادق عليها المغرب. إن المز

لقيم اقيم المواطنة بين المواثيق الدولية والنصوص الوطنية ينسجم وأنسنة  ترسيخ

 التي تنشُدها القاعدة المذكورة.

 : المحتوى الحاضن لقيم المواطنة بمختلف سنوات التمدرس الثانوي االعدادي.1الجدول ل رقم 

 المستوى التعليمي

 

 المحتوى الحاضن لقيم المواطنة

 

السنة األولى  من 

التعليم الثانوي 

 اإلعدادي.

 -التسامح -السالم-التضامن –المساواة  -الحرية–يتناول المنهاج قيم مواطنة عديدة:الكرامة 

اج وج المنهالديمقراطية... ويربط هذه القيم بمرجعياتها الدينية والوطنية والدولية. وقد ت

مؤسسة مهتمة  ببرمجة حصص دراسية لفائدة المتعلمين خارج أسوار المدرسة لزيارة

فية بحقوق اإلنسان، للتأكيد بشكل عملي ملموس أن قيم المواطنة ال تبنى بمضامين معر

 صرفة بل بممارسات ميدانية اصيلة.

السنة الثانية  من 

التعليم الثانوي 

 اإلعدادي

ي ولية التالديتطرق المنهاج للحريات وقيم المواطنة كما حددها الدستور المغربي والمواثيق 

لدولي اعليها المغرب مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد  صدّق

نذ لمتحدة مالخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية اللذان أقرتهما الجمعية العامة لألمم ا

ماي  3وصادق عليهما المغرب بتاريخ  1973ودخال حيز التنفيذ في عام  1966عام 

1979. 

ن السنة الثالثة م

التعليم الثانوي 

 اإلعدادي

جيل ُخصص المنهاج في قسمه األول للتربية على قيم المواطنة الحديثة أو ما يعرف بال

الحق في والجديد لحقوق اإلنسان مثل: الحق في التراث المشترك، الحق في البيئة السليمة، 

 رضية معكرة األالسالم... مؤكدا على كونية وعالمية هذه القيم باعتبار المغرب يتقاسم ال

 شعوب الفضاء الالورومتوسطي وباقي دول العالم. 

حوار  أما القسم الثاني فقد استهدف ترسيخ مفهوم حوار األديان والثقافات وأهمية قيمة

 الحضارات بين الشعوب واألمم، ودور اإلعالم في تعزيزها فضال عن جهود المغرب في

ن مالعديد  عثات االمم المتحدة لحفظ السالم فيالسلم العالمي وأهمية المشاركة المغربية لب

 مناطق العالم في اطار مقتضيات السالم العالمي.

ية : الكتب المدرسية المقررة في اإلعدادي من طرف وزارة التربية الوطنالمصدر

( 2009والتعليم االولي والرياضة: في رحاب االجتماعيات )السنة األولى، طبعة 

ماعيات ( منار االجت2005)السنة الثانية، الطبعة الثانية،النجاح في االجتماعيات 

 (.2008)السنة الثالثة، طبعة 

إن استيعاب المادة الحقوقية والقيمية الدسمة الواردة في هذه المقررات الدراسية، هو 

الكفيل بخلق مواطن يعي معنى المواطنة ويمارسها في شكل سلوكات وتفاعالت 

في إطار التمسك بالحريات والحقوق وااللتزام ايجابية مع ذاته ومع محيطه 

بالمؤسسات والواجبات، كما أن تراكم هذه المعارف وتلقيها من طرف المتعلمين  
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يعتبر السبيل األمثل للتشبع بقيم المواطنة وفق المنظور الكفاياتي الذي يعتمده 

 المنهاج الجديد، ويَكفل هذا الطرح ما يلي: 

 لمتعلم،والدعامات الديداكتيكية الموضوعة رهن إشارة ا الغنى والتنوع في الوسائل-

لة حيث إن كل مقطع تعليمي أو مجزوءة تعليمية مزودة بما يكفي من دعامات وأسئ

م توجيهية تُخاطب المعرفي والمهاراتي والوجداني والكفاياتي، وتطالب المتعل

ساعدة بالتفاعل االيجابي والنشيط مع مضمونها، وتحصر دور المدرس في الم

قيم  والدعم واإلشراف واإلرشاد. إن منهاج التربية على المواطنة هو منهاج بناء

المواطنة ال برنامج استعراض المحتوى المعرفي الحاضن لها، ويُظهر تصفح 

ين رغم اختالف العناو-الكتاب المدرسي المقرر في مادة التربية على المواطنة 

 ة للجهةالرغبة الملح-المقاطعات التعليميةوالمحتويات باختالف الجهات واالقاليم و

ن الوصية على القطع مع الكتاب المدرسي الذي يَشحُن ذهن المتعلم بكم غميس م

يشرك المعارف لم يشارك في بنائها، واالنتقال إلى الكتاب المدرسي الذي يُحفز و

رف عاويدمج المتعلم في قلب العملية التعلمية. فقد اظهرت نظريات التعلم أن الم

التي  التي يبنيها التلميذ في المدرسة أنفع وأفيد في تكوين شخصيتهم من المعارف

ترن تُقدم جاهزة دون طائل نفع من ورائها. إن التعلم حسب النظرية البنائية يق

والمعرفة تبنى وليست عملية تراكم آلي كما يقول  ،بالتجربة وليس بالتلقين

 ي حقل التربية.رائد النظرية البنائية ف Piagetبياجيه

إعداد الملفات والبحوث التربوية. يُكلف المتعلمون بإنتاج معرفة خاصة باستثمار -

ما راكموه من قُدرات واستعدادات وكفايات في معالجة مواضيع قيم المواطنة، 

وغالبا ما تكون مواضيع الملفات ذات طابع حقوقي توجه المتعلمين إلىاالنفتاح على 

عن الحريات والحقوق في محيطهم المدرسي ) زيارة  مؤسسات تعنى بالدفاع

متابعة جلسة  -االنفتاح على مجلس الجماعة الترابية -جمعية مهتمة بحقوق اإلنسان

برلمانية...(. وكانت الغاية  من هذا االجراء هي ربط التعلمات القيمية النظرية 

رسة العمومية بممارسات تطبيقية أولية، يؤطرها المدرسون بتنسيق مع شركاء المد

الوطنية، مثل جمعيات آباء وأمهات التالميذ والمجالس الجماعية الترابية المنتَخبة 

على المستوى المحلي. إن انفتاحا تربويا سليما للمؤسسات التعليمية على محيطها 

(   ( Accommodationوالتالؤم) Assimilationيحقق شرط االستيعاب )

ذات المتعلم على العالم الخارجي، ويقصد باألول اللذين ربط بهما بياجيه اشتغال 

استدماج المعارف والمعلومات من قبل المتعلم وضبطها لتصبح معطيات مألوفة، 
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أما الثاني فيقصد به التغيير في استجابات الذات بعد استيعاب المعارف لتصبح 

 مواقف تتالءم مع الواقع المأمول وال تتعارض معه.

تخصيص حصص للدعم وتقوية التعلمات المكتسبة، وتكون في نهاية محاور -

علم تعليمية محددة وذلك من أجل تشخيص المكتسبات وترسيخ الكفايات وتهييئ المت

 إدماجهموللمقاطع التعليمية الموالية، وفي الوقت نفسه إشراك المتعلمين المتعثرين 

اغوجية.ومن شأن هذه الحصص بشكل ايجابي في السيرورات التعليمية والبيد

ين والتكو القضاء على ظاهرة مرتبطة بفعل التعلم أشار إليها الميثاق الوطني للتربية

 وهي المتابعة الصورية للدراسة، أي الحضور السلبي وغير الفاعل للمتعلم في

 الفصل دون قدرات واستعدادات ذهنية مقبولة لمسايرة التعلمات باعتباره أحد

  تخنق  تدريسية قيم المواطنة في المدرسة العمومية المغربية. الظواهر التي

تحصين المكتسب القيمي والحقوقي وترسيخ الوعي به من خالل األنشطة -

المدرسية الموازية التي تؤطرها مذكرات وزارية وأكاديمية ومديرية إقليمية، 

في األندية وتحث المتعلم على المشاركة النشيطة فيها واالنخراط الجاد والهادف 

-10المدرسية والتربوية. وفي هذا الصدد البد من التذكير بالمذكرة الوزارية رقم 

في موضوع تفعيــل األندية بالمؤسسات  2002أكتوبر  25الصادرة بتاريخ  137

وخاصة "نادي التربية على المواطنة وحقوق اإلنسان"، والتي تدعو إلى  -التعليمية 

قوقي للمتعلم في مجال أصبح يعرف بالجيل الجديد إذكاء الفضول المعرفي والح

لحقوق اإلنسان، مثل التربية على احترام البيئة وقيم المواطنة والسلم وغيرهاوذلك 

 25الصادرة في  177ذكرة رقم المبانخراطه في أندية بيئية وتربوية وفنية، و

دية ألقيت في شأن تعميم منهاج التربية على حقوق اإلنسان.هذه األن 2002أكتوبر 

عليها حسب منطوق المذكرات الوزارية، المسؤولية في تسطير برامج سنوية لفائدة 

المتعلمين تعالج مختلف قيم المواطنة والتدرب على ممارستها وترجمتها إلى 

من بين أهداف  سلوكات فعلية واعية داخل وخارج فضاء المؤسسات التعليمية. و

ة أصدرها المجلس الوطني لحقوق اإلنسان هذه األندية كذلك، كما وردت في وثيق

بعنوان " التربية على المواطنة وحقوق اإلنسان فهم مشترك للمبادئ 

لتعرف على الحقوق التي تصون الكرامة والحرية وفق المعايير  والمنهجيات":ا

والمواثيق الدولية، التشبع بمبادئ وقيم حقوق اإلنسان والمواطنة،إنماء مواقف 

لذات وتجاه اآلخرين،نشر ثقافة حقوق اإلنسان والنهوض بها فكرا إيجابية تجاه ا

وممارسة،تنمية اإلحساس بالمواطنةواالنتماء إلى الوطنواالعتزازبالهوية المتعددة 
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الروافد)عربية، أمازيغية، إسالمية، إفريقية ومتوسطية(، ترسيخ قيم 

واطنة المسؤولة التعايشوالتسامح واحترام الرأي اآلخر، التدرب على ممارسة الم

في إطار احترام مبدأ"الكل مسؤول"، العمل على جعل فضاء المؤسسة مجاال لكل 

المجلس الوطني لحقوق ... ).أشكال التغيير المسؤول من أجل تنمية سلوك المواطنة

 (.22: 2015اإلنسان،

يلية دعم المكتسب القيمي والحقوقي في التربية على المواطنة بنصوص حقوقية تكم-

مات ادة التاريخ لتأصيل ثقافة حقوق االنسان في أفق ترسيخ المكتسبات وتعلفي م

النسان االتالميذ. فمن جهة اشتغل المتعلم على بنود وثيقة االعالن العالمي لحقوق 

وحلل مضامينها وربطها بواقع الحقوق في الممارسة 1948دجنبر  10الصادر في 

د ود المبذولة من طرف الدولة بعالوطنية من خالل نماذج استوحى منها أن الجه

لية االستقالل لتعزيز ثقافة حقوق االنسان ال توافق دائما واقع الممارسة العم

 متع بهاوالميدانية. ومن جهة ثانية اكشف في التأصيل للحقوق التي يُراد اشاعة الت

السعي اليوم  أنها كانت نتاج تضحيات قدمها المواطنون والمواطنات قبل اقرارها و

لصادر لى تعميم االستفادة منها، على غرار اقرار بيان حقوق االنسان والمواطن اا

ية م على إثر انتشار فكر األنوار الذي َمهد لنجاح الثورة الفرنس1789في عام 

هي في والقضاء األنظمة الفيودالية القديمة في اوروبا القائمة على التفويض االل

 لسياسيةير واحتكار االمتيازات بين الطبقة االحكم والجمع بين السلط وغياب الدسات

 الحاكمة والنبالء فئة رجال الدين.

تور لقد اتاح البرنامج  التربوي كذلك فرصة امام المتعلمين لدراسة بنود من دس

ه سنة م  والتعديالت الملحقة ب1787الواليات المتحدة االمريكية  الصادر في عام 

ار المكتوبة في العالم، والذي نص على إقرم باعتباره أحد أقدم الدساتير 1791

ولة السلطة للشعب يمارسها بواسطة ممثليه ينتخبون بطريقة ديمقراطية في اطار د

لية في فيدرالية تقتسم فيها صالحيات البالد بين الحكومة المركزية والسلطات المح

 الواليات. تستوعب هذه النصوص في وعي تام باستحالة المفاضلة بين التجارب

ملها الحقوقية الدولية في تدريس قيم المواطنة بل االجدى هو فهمها في اطار تكا

ول وتدرجها ترسيخها وعولمة انتشارها وتسريع وتيرة انتقالها بين الشعوب والد

 بدون قيود أو شروط تفرضها المؤسسات واألنظمة القائمة.  

سة العمومية إكراهات وصعوبات تواجه تدريسية قيم المواطنة في المدر – 4

 المغربية.
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مية عديدة هي االكراهات التي تعترض تطبيق المناهج الدراسية في المدرسة العمو

و ها ما هالمغربية، لكن إكراهات منهاج التربية على المواطنة هي األكثر تعقيدا، من

دي مرتبط بطبيعة المقررات والبرامج الدراسية ومنها ما له عالقة بالوضع الما

 للمتعلمين، ويمكن تحديد بعضها في ما يلي:  واالجتماعي 

 وجود فوارق صفية شاسعة بشأن التعلمات وتعلمات قيم المواطنة تحديدا بين-1

ؤسسات المتعلمين حسب انتماءاتهم الطبقية االجتماعية وبين الفصول الدراسية والم

لتي لجهات االتعليمية. وتمتد هذه الفوارق إلى ما بين المدن والقرى وبين األقاليم وا

قضايا تعرف تباينات جد واضحة في مستويات التنمية االجتماعية. إن الوعي بهذه ال

 ضروري لتدريس أفضل لقيم المواطنة إذ تصبح كل ممارسة تربوية ال تأخذ بعين

ة االعتبار  تناقضات جماعة الفصل و مختلف الديناميات التي تتحكم فيها عديم

 ي مواطناتي سليم. الجدوى إلقرار وارساء فعل حقوق

ى محدودية الحصص المدرسية المعتمدة في تدريس قيم المواطنة والتي ال تتعد-2

قيم لساعة واحدة في األسبوع، ونقصد هنا المادة التعليمية المباشــرة الحاضنة 

ة التي المواطـنة والمندرجة ضمن مواد االجتماعيات، دون احتساب المقاطع التعليمي

على  في باقي المواد المدرسة في التعليم الثانوي االعدادي، تتضمن القيم نفسها

ية وفي غرار مجزوءات للتربية على القيم في دروس اللغة العربية والتربية االسالم

 وحدات تعليمية ديداكتيكية في اللغة الفرنسية.

فضاء المدرسة هو مجال لحفز قدرات المتعلمين في الحوار واإلبداع والخلق  -3

واالبتكار وحرية التعبير والنقد البناء واحترام اآلخر في لغته ودينه وجنسه وجنسيته 

وطبقته االجتماعية... لكن انتشار بعض الممارسات والسلوكات الفردية والجماعية  

قصاء والتهميش والغش في االمتحانات والعنف لدى فئة قليلة من المتعلمين مثل اإل

المدرسي بشتى ألوانه اللفظي والجسدي... يُقوض جهود تكريس فضاء المؤسسة 

التعليمية مجاال لبناء قيم المواطنة الحقة. على أن معالجة أوجه القصور 

والممارسات المسيئة للتربية والتكوين ولهيبة المدرسة المغربية كفيل باستعادة 

وار والوظائف الجديدة للمؤسسات التربوية. ويقوم بهذا الدور إما فريق تربوي االد

متخصص يتكون من المستشارين في التوجيه المدرسي والمساعدين االجتماعيين، 

وفي بعض المؤسسات يتولى أمر تدبير هذه المهام االجتماعية "لجن اليقظة" 

بها أدوار تتبع ومعالجة حاالت  المكونة من األطر اإلدارية والتربوية، والتي تناط

مثل  الهدر المدرسي والتعثر الدراسي وحاالت صعوبات مسايرة التعلمات وتكرار 
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التغيبات عن الحصص الدراسية، والتصدي لمشكالت عدم االمتثال للقانون الداخلي 

 للمؤسسات التربوية ومقتضيات التربية والتنشئة السليمة. 

هذه الممارسات القيمية وممارستها التلقائية وإذا عجزت المدرسة عن ترسيخ 

اليومية من قبل كل المتعلمين والمتعلمات على اختالف اعمارهم ومستوياتهم 

لى عالمعرفية وانتماءاتهم الطبقية واالجتماعية داخل اسوارها، فذلك مؤشر قوي 

فشلها في نقل المتن القيمي والحقوقي خارج األسوار إلى الفضاء العمومي 

 تمع والدولة. والمج

الية تتخذ قيم المواطنة وحقوق اإلنسان في الفضاء المدرسي أحيانا صبغة احتف -4

م العالمي اليو -مارس8موسمية لتخليد أيام ذات داللة عالمية ) اليوم العالمي للمرأة 

م العالمي اليو-ابريل  18اليوم العالمي للمباني التاريخية  -دجنبر 10لحقوق اإلنسان 

 18 اليوم العالمي للمهاجرين -يونيو 5اليوم العالمي للبيئة  -ماي 18للمتاحف 

ال في إدجنبر...( وال تتعدى هذه الصبغة االحتفالية البروتوكولية في بناء القيم 

 أوقات ومؤسسات تعليمية محددة. وفي مؤسسات أخرى ال يحظى تخليد هذه األيام

سي ) المندمجة ألن الزمن المدربأي اهتمام يذكر إال في اطار األنشطة التربوية 

حصص المدرسين وحصص المتمدرسين معا ( ال يسمح دائما بالتأطير واالعداد 

ام يع األيوتنفيذ مقاطع تعليمية تعلمية تمرر فيها قيم المواطنة التي تحفل بها مواض

 العالمية المعنية.

لى زيلها عيحد الطابع التجريدي لتدريسية بعض قيم المواطنة من إمكانية تن - 5

واجه أرض الواقع كما هو الشأن في منهاج االجتماعيات الصف األول إعدادي، إذ يُ 

أغلب المدرسين صعوبات في تثبيت قيم المواطنة المبرمجة في هذا المستوى 

رسة الدراسي خاصةإذا لم يشرك المتعلم في إخضاع القيم المعنية للتجريب والمما

ة حمالت للتضامن  وحمالت تحسيسية للنظاف العملية، مثل إشراك المتمدرسين في

ية والبيئة السليمة ووقفات للتنديد والمطالبة بالسالم وحمالت السالمة الطرق

 وغيرها.

وتجدر االشارة الى أن اشكالية تدريس قيم المواطنة بصيغتها المجردة التي ال تالئم 

كانت وال تزال المستوى االدراكي لمتعلمي السنة األولى من التعليم االعدادي، 

محط انتقادات العديد من مدرسي مواد االجتماعيات، الذين طالبوا في تقارير 

المجالس التعليمة موجهة للسلطات المختصة على المستوى المحلي والجهوي ببدائل 

بيداغوجية وتربوية، كفيلة بحصر قيم المواطنة المعنية في دائرة المحتوى المفضي 
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لمعزز لسهولة االستيعاب والتمثل من طرف تالميذ للتجريب المرسخ للقيمة وا

 وتلميذات المستوى التعليمي المذكور.

 لمدرسيةنُفور بعض المدرسين من المشاركة الوازنة في تأطير األندية التربوية ا -6

ية على الفاعلة في مجال تعزيز قيم المواطنة، مثل نادي حقوق اإلنسان ونادي الترب

ونادي  على المساواة بين الجنسين ونادي التربية البيئيةالمواطنة ونادي التربية 

 لتجريب التربية الصحية،ومن تأطير الزيارات الميدانية باعتبارها الورشات العملية

لخاصة اقيم المواطنة، ألسباب منها تعقد المساطر القانونية واإلجراءات اإلدارية 

المدرسين لمثل هذه بتنظيم الخرجات المدرسية، ومشاكل التأمين وعدم تفرغ 

ب األنشطة على أهميتها، حيث يكون الترشح للتأطيرفي الغالب تطوعيا وعلى حسا

عدم انتظام جهد ووقت المدرسين. وينضاف إلى ذلك ندرة اللقاءات التكوينية و

في بع الظرتكوين الفاعلين التربويين في التربية على القيم، إذ غالبا ما تتسم بالطا

 والموسمي.

م تستطع لالمناهج والطرائق التعليمية المعتمدة في المدرسة المغربية التي عائق  -7

مين لحد اآلن ـــ في اعتقادنا ــ التحرر من النقل التقليدي للمحتويات والمضا

المعرفية عبر طرق التلقين الكالسيكية، وذلك بالرغم من تجديد المقاربات 

دراسية دماج ...( ودعم الحصص الالبيداغوجية )بيداغوجيا الكفايات، بيداغوجيا اإل

ببعض األنشطة الالصفية وبعتاد بيداغوجي تقني سمعي بصري حديث ومحفز 

لتي المراكمة التعلمات ذات البعد القيمي والحقوقي واالستشرافي للعصر والفترة 

اضي يعيشها المتعلمون، إذ إن "أحد أهم مشاكل نظامنا التربوي تكمن في ثقل الم

لمتسم اإلى الحاضر والمستقبل مما يؤدي إلى تحديد أسلوب التنشئة  الذي يُنظر منه

: 2005بالتقوقع في دهاليز "الزمن الضائع" و"الفردوس المفقود")أوزي أحمد،

حفيز ت( والحال أن قيم المواطنة التي نريد التربية عليها مستقبال تتطلب منا 25

 المدرسة على االهتمام بها منذ اآلن.

شطة الالصفية المعززة لقيم المواطنة التي تبقى رهينة مناسبات محدودية األن -8

خاصة، وتكون مشاركة المتعلمين فيها مقصورة على فئة جد محدودة غالبا هي 

الفئة المتفوقة دراسيا، والتي يُعَول عليها لنقل  تجارب  الوسم بالقيم إلى األقران في 

هذا االخير قد اعطى نتائج  جماعة الفصل عن طريق التثقيف بالنظير. وإذا كانت

مميزة في بعض االنظمة التربوية الدولية الناجحة فإن شروط نجاحه بالمدرسة 

العمومية المغربية ال تزال في مرحلة النضج وال يمكن االرتكاز عليها كليا لنشر 
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ثقافة قيم المواطنة داخل أسوار المؤسسات التربوية. ويزيد من حدة قلة األنشطة 

مذكورة في مستويات التعليم االعدادي، كثافة البرامج والمقررات الالصفية ال

الدراسية المبرمجة لفائدة تالميذ هذه المرحلة من التعليم والتي تُزاحم حصص 

التربية على القيم وتضيق الزمن المدرسي الذي يمكن اقتطاعه وتحويله إلى أنشطة 

 الصفية مباشرة تتحقق بها غايات التربية على القيم. 

وحتى إذا نَجح المدرسون في  اقتطاع  زمن مدرسي مخصص لألنشطة الالصفية  

ى منها لغرض تدريب الناشئة على ممارسة قيم المواطنة الحقة، فإن فعاليتها والجدو

اط تظل مشكل اقتصارها على فئة محدودة، دون الطموح السيما إذا استحضرنا ارتب

 سية، ألن جل المتمدرسين يقرنوناالستفادة من هذه االنشطة بالعالمات الدرا

تعلمات مادة تربوية باجتياز امتحان والحصول على نقط وعالمات لالرتقاء 

 واالنتقال من مستوى تعليمي إلى آخر.

لممارسة لتفاوت بين أهداف البرامج الدراسية الحاملة لقيم المواطنة وواقع ا"ا – 9

تم يادة دراسية، ونادرا ما التربوية في المدرسة، حيث يتم اختزالها في مجرد م

توظيفها في العالقات الصفية والحياة المدرسية وسلوكات المتعلمين 

 (.9: 2017عموما")المجلس األعلى للتعليم، 

 ن تعبئةولردم الهوة بين األهداف المسطرة نظريا والممارسة العملية للقيم، البد م

لتربوية افي تجويد الممارسة كل الفاعلين والمتدخلين في الحياة المدرسية لالنخراط 

وتأهيل المحيط المدرسي وحفز األسر باعتبارها مؤسسات التنشئة االجتماعية 

اد األولى، لرد االعتبار للمؤسسات التعليمية وبناء جسور الثقة والتواصل الج

 والهادف بين االسرة والمدرسة. وفي هذا السياق انخرطت المؤسسات التعليمية

بوابها أؤخرا في عملية تربوية في غاية األهمية، تتمثل في فتح بمختلف مستوياتها م

ة التربي أمام اآلباء واألمهات وأولياء األمور في إطار أيام تواصلية أقرتها وزارة

بية المتعلق بمنظومة التر 51.17رقم  الوطنية تفعيال لمقتضيات القانون االطار

ي ركاء المدرسة لالنخراط ف،هدفها األساس هو إدماج شوالتكوين والبحث العلمي

 ذليل كلتجويد الفعل التربوي والممارسة التعليمية، وتطبيق المقاربة التشاركية لت

 ة.الصعاب التي تعيق بلوغ المدرسة لغاياتها باعتبارها رافعة للتنمية الوطني

تزايد مظاهر االنحراف االجتماعي والسلوكات غير المدنية مثل  -10

خصية من بعض اليافعين داخل فضاء المدرسة أو في التطرف...والسلوكاتالش

محيطها الذي يوحيببعد المسافة بين التربية على القيم  واألهداف المراد ترسيخها، 
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أو بعد الشقة بين التنظير والممارسة في التربية على قيم المواطنة الحقة. يزيد من 

ج وأنشطة التربية حدتها ندرة الشراكات بين المدرسة والمحيط فيما يتعلق ببرام

 .على القيم

  :17 /1ومن العوائق التي تنبه إليها المجلس األعلى للتعليم في تقريره رقم

بل  "أن المنظومة القيمية المدرسية ال تستهدف المتعلمين والمتعلمات وحدهم،  

 لمدرسيةا الفاعل التربوي أيضا، فالمدرس معني بالقيم باعتباره قدوة في تمثل القيم 

قي مين وباوالمهنية وحامال لها، يؤثر ذلك في ممارساته التربوية وعالقاته مع المتعل

ذلك، (. وب13: 2017عليمية")المجلس األعلى للتعليم، الفاعلين داخل المؤسسة الت

ات يظل دور الفاعل التربوي محوريا في التربية على القيم، خصوصا وأن  السلوك

والمواقف واألفكار وطرق التدريس والتلقين التي يحملها هي أمور حاسمة في 

يه فترك التربية على القيم. فكل فعل تربوي هو إنتاج وتأويل للخطاب التربوي، ي

لفاعل األستاذ بصماته، وعليه فإن تربية النشء على قيم المواطنة تمر عبر سلوك ا

 التربوي قبل أنشطة وبرامج وحصص مختلف المواد الحاضنة لها. 

الية لكن في ظل االنتشار السريع لمظاهر الحداثة باعتبارها الوجه البارز لليبر

هرت ظات الجديدة في حقل التربية، االقتصادية والسياسية وعولمة سوق التكنولوجي

ات خطابات بيداغوجية جديدة تعلن عن "نهاية المدرس" الذي ستحل محله تكنولوجي

تربوية على الويب تخلص األطفال من عبودية األقسام والمدرسة") اللحية 

(، وبالتالي "نهاية المدرسة" وتحولها إلى سوق تتحدث لغة 155: 2005الحسن،

ل من التربية عالقة بضائعية بسبب الخوصصة الكاسحة بما العرض والطلب وتجع

 فيها خوصصة التعليم.

طنة ى المواوفي هذا السياق يَعسُر جدا أن تؤدي المؤسسة التعليمية أدوار التربية عل 

تحليل  بالشكل الذي ينمي مواطنة الفرد، السيما وأن "المدرسة ينظر إليها في سياق

خذ بعين همها األساس هو النجاعة االقتصادية دون األالجودة على أنها مقاولة يكون 

 واطنة")االعتبار الجانب الثقافي واالقتصادي والبيداغوجي وقيم حقوق اإلنسان والم

 (.23: 2005اللحية الحسن،

 خاتمة

يزخر منهاج مواد االجتماعيات بقيم إنسانية وقيم مواطنة جديرة بالتعلم في سن 

الثانوي اإلعدادي في جميع مستوياته، كما يمزج مبكرة مثل عمر متعلمي السلك 

المنهاج بين المحتوى المعرفي والجانب الوجداني وإمكانية تجريب قيم المواطنة في 
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دروس صفية أو في أنشطة الصفية مبرمجة لتسريع التمثل وضمان ايجابية 

 الممارسة والسلوك في التنزيل على أرض الواقع. 

طنة لقيم المواطنة في المنهاج التربية على المواوإذا تجاوزنا الحضور المكثف 

 المواطنومقابل ضآلتها في برنامج التربية الوطنية،   فإن ما يثير انتباه المتتبع 

لمنهاج والمهتم بحقل التربية والتكوين عموما هو أن اآلمال المعقودة على تحديث ا

تائج ئما الن" ال توافق داواالنتقال من "التربية الوطنية" إلى "التربية على المواطنة

ومية المحصلة، كما أن الغايات الكبرى المسطرة تقوضها السلوكات والتفاعالت الي

ة ي الفقرالممارسة. قد نتلمس بعض أجوبة التعثر في اكراهات التنزيل المشار إليها ف

 ويتربص الرابعة من هذه الورقة البحثية، غيرأن خلالً ما يعتري المنظومة التربوية

ي تنزيل فل جهود الفاعلين في حقل التربية والتكوين ويَحول بين قيم المواطنة والبك

 شكل ممارسات عفوية تلقائية ايجابية.

لتربية لقد فَطن المشرع المغربي إلى أهمية اصالح المنظومة التربوية عندما جعل ا

ية مشروعا مجتمعيا على الجميع التعبئة إلنجاحه، والحق في التربية للجميع غا

وى اسمى ينبغي السعي إلى إدراكها بتعليم دامج تضامني معمم وذي جودة على مست

تهدف المقاربات والبرامج والمناهج البيداغوجية، وارساء مدرسة جديدة منفتحة تس

ك اال تأهيل الرأسمال البشري واالرتقاء بالفرد وتقدم المجتمع. وال سبيل إلى ذل

 مواطنات الغد الكفيل وحده بتحقيق أهدافبضمان تربية وتكوين جيد لمواطني و

 لمواطنةاالتنمية المستدامة التي تنشدها كل األمم من وراء تعزيز التربية على قيم 

 وحقوق االنسان في المدرسة ومؤسسات التنشئة االجتماعية.

م إن غاية هذه الورقة البحثية إذن ليست اإلجابة على إشكالية فهم وتنزيل قي

هي من جهة،إثارة االنتباه إلى ضرورة ربط سيرورات إصالح المواطنة بقدرما 

صل فالمنظومة التربوية بواقع المجتمع المغربي، ومن جهة أخرى إلى اإلسهام في 

 ل. المقال في ما بين درس االجتماعيات  وقيم المواطنة وحقوق اإلنسان من اتصا

 قائمة المراجع:
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From civic education to citizenship education Citizenship 

values in the geography curriculum: the problem of 

understanding and downloading. 

Ferkakou mlahsen / teacher of History and Geography at 

the middle school. 

- PhD student researcher at the Department of Geography 

at IbnZohr University, Agadir – Morocco. 

Abstract: The geography curriculum in the Moroccan public 

school raises many problematic questions that concern the 

pedagogical difficulties associated with teaching the values of 

citizenship and human rights the secondary education 

textbooks, especially after the adoption of the new curriculum 

that incorporated the values of citizenship in the form of topics 

for classroom learning and interaction and extra-curricular 

activities. The purpose was to prepare young people be aware 

of the true values of citizenship. It is based on a balance 

between performing duties and enjoying rights.  Despite the 

qualitative development that has accumulated in planning the 

values of citizenship in the school curriculum, the pedagogical 

implementation has faced many obstacles that made the 

outcome of training and value formation. The educational 

system in our country aspires to the formation of a citizen 

characterized by the characteristics of moderation, tolerance 

and ability on dialogue and prioritizing the country's supreme 

interest over personal interests. 

Keywords: citizenship values,  human rights, value interaction, 

citizenship education, public school. 
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 نحو ُرؤية حديثة للتعليم الجامعي السوداني في ضوء المستجدات المعاصرة

 عصام إدريس كمتور الحسن. د.أ

 السودان  -كلية التربية جامعة الخرطوم –أستاذ تكنولوجيا التعليم  

 

امعي متطورة  للتعليم الج نظرية تحليلية تقديم ُرؤيةلتسعى هذه الدراسة  ملخص:

امل السوداني في ضوء المستجدات المعاصرة من خالل التأكيد على أهمية دور العو

ر التطوي الموضوعية في الممارسة التعليمية التعلُّمية باتجاه معرفة مسهالت عمليات

ا معلومات؛ من هنوالتحديث القائمة على توظيف معطيات تكنولوجيا التعليم وال

تتخلص أهداف الورقة في الوقوف على التحديات التي تواجه التعليم الجامعي 

السوداني في ضوء المستجدات المعاصرة.ومن ثّم التعرف على إمكانية زيادة 

اء فرص التطوير والتحديث الذي يمكن تحقيقه في التعليم الجامعي السوداني جرّ 

م  يا التعليم والمعلومات، وتحديد مدى إسهااستخدام واستثمار معطيات تكنولوج

 التعلُّم عن بعد بمفهومه المنظومي التفاعلي في تقديم حلول ناجعة للتدريس

 . إتبعت الدراسة المنهجية19 –بمؤسسات التعليم العالي في ظل جائحة كوفيد 

الوصفية التحليلية.وعليه فقد تضمنت الدراسة بعض األدبيات، والنتائج 

ية في ات والتي تأمل وزارة التعليم العالي من خاللها إحداث نقلة نوعواإلستنتاج

دام التعليم الجامعي السوداني بما يُمّكن تحقيقه من تطوير وتحديث جّراء استخ

واستثمار معطيات تكنولوجيا التعليم والمعلومات. وقد ُختمت الدراسة ببعض 

ا ممعي السوداني في ضوء التوصيات من أبرزها إعادة صياغة أهداف التعليم الجا

تطلبات أفرزته ثورة المعلومات وانعكاساتها على إعداد األطر البشرية المناسبة لم

تهيئة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات السودانية بمختلف تخصصاتهم العصر.

تبني ، ودرجاتهم العلمية وخبراتهم لتوظيف تكنولوجيا المعلومات واإلتصال

 ئحة كوفيدبمفهومها التفاعلي في التعليم الجامعي في ِظل جا عن بعدالتعلُّم منظومة 

 كل طالب في مؤسسات التعليم الجامعيتعلُّم غير المعروف أمدها لضمان  19 –

 بحسب إمكاناته وقدراته.

 .لمعاصرةا: ُرؤية حديثة؛ التعليم الجامعي السوداني؛ المستجدات  الكلمات المفتاحية
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 مقدمة: .1

ي ف الحديث الُملحة والمهمة ونحن في األلفية الثالثة؛ قضية التوجهلعْله من القضايا 

لفته وما يتبع ذلك من تحسين مستواه ورفع كفايته والتحكم في ك التعليم الجامعي

وهر وحسن استثماره وهي ليست قضية كم كما يَنظر إليها البعض بيدَ أنها قضية ج

 التعليم ومضمونه ومحتواه.

ألخذ ب وضعه ومكانته؛ بأن تكون له القدوة والريادة في افالتعليم الجامعي يتطل

ر ات يُنظبعمليات التحديث نظًرا لما يقوم به من إسهام فاعل حيال المجتمع. وعليه ب

ن م يصبح للجامعات بأدوارها المتنوعة أساًسا لتطوير التعليم بكافة مراحله، ومن ثمّ 

رة على ة لتخريج أفراد لهم القدالمهم العمل على تحديث وتطوير الجامعات السوداني

 تحُمل المسؤولية تجاه مجتمعاتهم.  

لجامعي فالضغوط التي تواجهها العديد من الدول العربية لتحديث وتطوير التعليم ا 

ً للتغير التكنولوجي فقط؛ غير أنها نتاج لقوى متنوعة ومتفاوتة في  ليست نتاجا

فية ول الكيلوماتية التغير المفاهيمي حطبيعتها وتأثيرها، تشمل إلى جانب الثورة المع

ن ما الثة. إالتي يتعلم بها الفرد، والمهارات المطلوبة للحياة والعمل في األلفية الث

وجيا يوجه أو ينبغي أن يوجه جهود التحديث التربوي هو التحوالت الكبرى فيتكنول

 الفرد،المعلومات واإلتصاالتوالتحوالت في فهم التربويين حول طبيعة تعلُّم 

 . والحاجة المتزايدة لمهارات جديدة لخدمة المجتمعات والعمل في عصر المعرفة

وفي هذا السياق برز مفهوم حديث لدور الجامعة المعرفي في المجتمع وهو  

جامعة ( والذ مؤداهأن المعرفة التي تنقلها الFunctional Viewالمفهوم الوظيفي )

ابي هادف يؤدي إلى منفعة الفرد أو أو تنتجها يجب أن تكون ذات مردود إيج

فيه  المجتمع في الوقت الذي يُوصف فيه المجتمع المعاصر بأنه مجتمع مهني يهيمن

ي رتكاز فالمهنيون الذين يعملون بعقولهم؛ من هنا يُعتبر التعليم الجامعي محور اإل

ه من اجهذا المجتمع المهني الذي يعد قطاعات المجتمع اإلنتاجية المختلفة بما تحت

 قوى بشريةمؤهلة تأهيليًا علميًا مهنًيا تخصصًيا.

تتمثل  وهناك توافق لحد كبير على أن األهداف الرئيسة للتعليم الجامعي المعاصر  

 فيما يلي:

لفكري اأ/ إعداد القوى البشرية للمهن المختلفة.  ب/ البحث العلمي  ج/ التنشيط  

 المجتمع معًا. والثقافي وبما يرتبط بذلك من تثقيف الطالب و

وبذلك بات من الضروري االهتمام بالتعليم الجامعي والعمل على ترقية وتطوير  

مستوياته حتى يحقق أهدافه المرجوة، فأي تقاعس عن ذلك يعتبر تراجع عن 
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االلتحاق بركب العصر. فمجرد إدخال مستجدات ومعطيات تكنولوجيا التعليم في 

لك يعتبر مدخاًل لإلرتقاء بجودة التعليم حيز منظومة التعليم الجامعي؛ فإن ذ

الجامعي، فضاًل عن ما يتبع ذلك من جهود من قِبل الجامعات لموائمة المستحدثات 

التكنولوجية وتطويعها لتمكن أعضاء هيئة التدريس والطالب من توظيفها في 

ي، بل العملية التعليمية التعلُّمية وعليه يرى الباحث إن أي تطوير في التعليم الجانع

إن أي معالجة أو إعادة توجيه للنظام التعليمي بالتعليم الجامعي ال تعني شيئًا مل لم 

تستجب لمطالب الوعي اإلنساني ومن هذا المنظور فإن رؤية الباحث في هذه 

الدراسة تقوم على اعتبار العامل اإلنساني مدخاًل  استراتيجيًا لفهم العملية التطويرية 

وهكذا فإن إدخال مستجدات ومعطيات تكنولوجيا التعليم  في التعليم الجامعي،

والمعلومات دون مراعاة هذا العامل قد يتسبب في إحداث تغييرات ونتائج خارج 

نطاق التفاعل اإلنساني وقد يقل معه فرص االستثمار األشمل لقدرات األطراف 

 اإلنسانية في الممارسة التعليمية التعلُّمية. 

 التها:مشكلة الدراسة وتساؤ .2

 ربوي فيلم يعد يخفى على أحٍد من األكاديميين وصناع القرار والمهتمين بالشأن الت

ً علىالسودان بأن األزمات االقتصادية واالجتماعية والسياسية واألمنية أثرت سل  با

 التعليم عموًما والتعليم الجامعي على وجه الخصوص؛ األمر الذي أعاق مسيرة

عي عدم مواكبة التطور والتغيير في التدريس الجام التعليم الجامعي.فضاًل عن 

لى عوتمسك غالبية أعضاء هيئة التدريس باألساليب والطرق التقليدية والمعتمدة 

جيا التلقين والحفظ واالسترجاع، مع وتدني االتجاهات نحو توظيف وسائل وتكنولو

 التعليم في التدريس الجامعي.

ية هض بالمجتمعات البشرية في مستوى تنمفالتعليم الجامعي الناجح هو الذي ين 

 لكفاءاتالبنى التحتية، ومنع انتشار األمية، والفقر وتوفير األُطر البشرية ذات ا

ً ومهارياً، القادرة على توظيف واستثمار معطيات تكنولوجيا م التعلي العالية معرفيا

 والمعلومات.

ه يرى ني، ومن ثّم تطويروفي سبيل مواجهة هذا الواقع في التعليم الجامعي السودا

يُعزز  الباحث أنه ال بد من توظيف معطيات تكنولوجيا التعليم والمعلومات ولعل ما

 حتمية هذا التوظيف ما يلي:

 زيادة الطلب على التعليم الجامعي: /أ 

أفضى تنامي الوعي لدى فئات المجتمع السوداني إلى زيادة اإلقبال على التعليم   

الجامعي وقد ترتب على ذلك مشكالت عديدة أهمها إزدحام القاعات الدراسية والذي 
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لم تقابله زيادة في التجهيزات المادية فضاًل عن عدم توفر معامل ومصادر تعلُّم مع 

بعض الجامعات، األمر الذي حتّم توظيف نقص في أعداد هيئة التدريس في 

معطيات تكنولوجيا التعليم والمعلومات واستحداث أنظمة جديدة تحقق أكبر قدر 

 ممكن من التفاعل والتعامل مع المجموعات الكبيرة. 

 ب/ التطور التكنولوجي: 

لقرن أسهمت الثورة التكنولوجية التي شِهدها العالم منذ العقود األخيرة من ا  

 قد أسهمرين الميالدي إلى زيادة المعلومات في شتى فروع المعرفة. وبالمقابل فالعش

مج ا البراهذا التطور في تطويع األجهزة التقنية لخدمة العملية التعليمية وُصممت له

 ية حْلتالتعليمية، كما أُستحدثت مصادر جديدة للتعلُّم ووسائل وأساليب أكثر فاعل

ة يدية، األمر الذي أدى لظهور مستحدثات تعليميمحل الوسائل واألساليب التقل

لتعلُّم عددة واتعلُّمية أساسها شبكة اإلنترنت وما يرتبط بها من تكنولوجيا الوسائط المت

 اإللكتروني والتعلُّم عن بعد والواقع اإلفتراضي. 

 ج/ التطور التربوي 

ت تصال؛ ظهرنظًرا للتطور التربوي في نظريات التعليم والتعلُّم ونظريات اإل 

إستراتيجيات جديدة للتدريس الجامعي فتغيرت النظرة إلى دور عضو هيئة 

عليمية لية التالتدريس؛ فلم يعد هو الملقن للمادة العلمية بل أصبح موجًها ومقوًما للعم

عد خر لم تومديًرا للموقف التعليمي والقادر على إستخدام مصادر التعلُّم. من جانب آ

كٌل  مجرد أجهزة ومعينات تدريسية؛ بل أضحى يُنظر لها بأنهاتكنولوجيا التعليم 

ى افها إلمتكامل يتجاوز األجهزة التعليمية وتهتم بكامل الممارسة التعليمية من أهد

تقويمها بحيث تتضمن عمليات منظمة مثل تخطيط وتصميم العملية التعليمية 

 التعلُّمية وتنفيذها وتقويمها في ضوء نظام شامل. 

؛ الواقع الحالي بالجامعات السودانية وباستصحاب التوجهات المعاصرة وفي ِظل

 معطيات أعتقد أنه من األهمية بمكان التفكير في األساليب التي يمكن بواسطتها دعم

ج ير برامتكنولوجيا التعليم والمعلومات لكي تأخذ مكانها بين القوى المؤثرة في تطو

 التعليم الجامعي السوداني ومناهجه.

يًسا لما سبق؛ يرى الباحث أنه من المهم أن تسعى  وزارة التعليم العالي والبحث تاس

العلمي في السودانلتحديث وتطوير السياسة التعليمية والممارسة التعليمية التعلُّمية 

فيما يلي الطالب، عضو هيئة التدريس، المنهج، واإلدارة الجامعية  لتواكب 

وتحديث منظومة التعليم الجامعي ليس من  التوجهات المعاصرة وتسهم في تطوير

خالل استعارة التطبيقات والنظريات التربوية واستخدامها جاهزة؛ فمن المهم 
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إنسجام إتجاهات التحديث مع السياقات االجتماعية والثقافية، وأن يكون التجديد 

عن  استجابة لحاجات ملموسة )حقيقية(. كما أن تبني االبتكارات التعليمية كالتعلُّم

بعد  يتطلب في أغلب الحاالت تكييف هذه االبتكارات لتالئم المتغيرات في السياق 

 الذي تستخدم فيه.

 تتمثل في اإلجابة عن التساؤالت التالية: مشكلة الدراسةوعليه فإن 

ما  التحديات التي تواجه التعليم الجامعي السوداني في ضوء المستجدات  -1

 المعاصرة.؟

ني ديث الذي يمكن تحقيقه في التعليم الجامعي السوداما فرص التطوير والتح -2

 جّراء استخدام واستثمار معطيات تكنولوجيا التعليم والمعلومات؟

في  إلى أي  مدى يمكن أن يسهم التعلُّم عن بعد بمفهومه المنظومي التفاعلي -3

كوفيد  تقديم حلول ناجعة للتدريس بمؤسسات التعليم العالي السوداني في ِظل جائحة

– 19. 

 الدراسة: .أهداف3

لسوداني االحالية بصفة أساسية لتقديم رؤية حديثة للتعليم الجامعي  الدراسةتسعي   

في ضوء المستجدات المعاصرة من خالل التأكيد على أهمية دور العوامل 

الت الموضوعية في الممارسة التعليمية التعلُّمية السودانية باتجاه معرفة مسه

حديث القائمة على توظيف معطيات تكنولوجيا التعليم عمليات التطوير والت

والمعلومات. ويقصد بالرؤية في هذه الدراسة تلك التصورات والتوجهات لما 

ورة صيتوجب أن تكون عليه منظومة التعليم العالي في المستقبل، فهي بذلك بلورة 

روف ذهنية للغايات المرجوة التي ال يمكن بلوغها في الوقت الحاضر وضمن الظ

 المتاحة. 

 من هنا تتخلص أهداف الدراسة فيما يلي: 

جدات الوقوف على التحديات التي تواجه التعليم الجامعي السوداني في ضوء المست-

 المعاصرة. 

تعليم التعرف على إمكانية زيادة فرص التطوير والتحديث الذي يمكن تحقيقه في ال-

 علومات الجامعي السوداني جّراء استخدام واستثمار معطيات تكنولوجيا التعليم والم

لول حتحديد مدى إسهام  التعلُّم عن بعد بمفهومه المنظومي التفاعلي في تقديم -

 .19 –لعالي في ظل جائحة كوفيد ناجعة للتدريس بمؤسسات التعليم ا

 .أهمية الدراسة:4

 يمكن تحديد أهمية الدراسة الحالية فيما يلي:
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ضرورة اإلفادة من معطيات تكنولوجيا التعليم والمعلومات في زيادة فرص -

ه أكثر التطوير والتحديث الذي يمكن تحقيقه في التعليم الجامعي السوداني باعتبار

 المستحدثات في األنظمة التربوية. . المراحل استعدادًا لتقبل

 19 –تقديم حلول ناجعة للتدريس بمؤسسات التعليم العالي في ظل جائحة كوفيد -

 من خالل توظيف منظومة التعلُّم اإللمتروني وبضمنها التعلُّم عن بعد.

مل تتخذ الدراسة الُوجهة اإلنسانية في التطوير والتي تؤكد على أهمية العوا-

ي ضوء فأواًل في عكس التحديات التي تواجه التعليم الجامعي السوداني اإلنسانية؛ 

لجامعي االمستجدات المعاصرة وثانيًا في تحديث وتطوير البُني التحتية في التعليم 

 السوداني.

 .خلفية الدراسة5

ن ات القرشِهد العالم العربي توسعًا كبيًرا في التعليم العالي وبخاصة منذ تسعين  

 تفع عددالعشرين الميالدي بما يتماشى مع التوجه العالمي؛ ففي السنوات األخيرة إر

لقيد بما امليون طالبًا، كما ارتفع  13جامعة مع أكثر من  700الجامعات العربية إلى 

ان في العقد األخير. وتشير اليونسكو  في إحدى % أضعاف عما ك2.5نسبته 

ة الجامع دراساتها إلى أن التقديرات اإلجمالية ألعداد الطالب تبقى أولية ألن معنى

صة قد يختلف ما بين الدول وقد يتضمن أنواع المعاهد المختلفة والمؤسسات الخا

فعلية وغيرها التي تندرج تحت عنوان الجامعة وعليه فقد تختلف األرقام ال

 ( 2018للجامعات )اليونسكو، 

 ما تبِعوالرغبة فيه و ،من هنا وفي ِظل هذا الطلب المتزايد على التعليم الجامعي 

هة هذه ذلك من تغيرات إجتماعية وثقافية وإقتصادية؛ فإنه لم يعد من المالئم مواج

التغيرات بما هو سائد من أساليب تقليدية في معظم مؤسسات التعليم العالي 

ًء لسودانية وفي ِظل شح الموارد المتاحة لهذه المؤسسات. وقد زاد األمر سواا

قرير ضعف إعداد الطالب لإللتحاق بالتعليم العالي رغم تضخم الدرجات كما أشار ت

 (  عن التعليم في البلدان العربية.2020اليونسكو )

 نظرية مناهج العالي التعليم في الدراسية المناهج أن يرون العرب الطالب من فكثير

 غييره،لت حاليًا العربي العالم في القرار صانعو يسعى الذي األمر وهو كبير. بشكل

 .(2020 )نصر، العالي التعليم تطوير خطة ضمن

ب وقد أفضى هذا الواقع إلى نظام تعليمي جامعي يُواجه بمشكالت الكم على حسا

ى واإلقتصادية على المستوالكيف ويفتقر إلى الفاعلية التنموية واالجتماعية 

 المطلوب.
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ة ( في دراسة له عن األوضاع الراهن2014وفي هذا السياق فقد خلُص الشهواني )

العربية  جودة أداء التعليم في الجامعات ومتطلباته إلى أن الجامعي العربي للتعليم

وء ضتحدد سمات مستقبل الدول العربية في خريطة العالم العلمية ومكانتها. وفي 

لك أشارت الدراسة إلى أن  أبرز عناصر العملية التعليمية لضمان أفضلية ذ

 امعية.المخرجات األكاديمية هي: الطالب، عضو هيئة التدريس، المنهج، اإلدارة الج

لنت م أع2019وسعيًا نحو تطوير التعليم الجامعي العربي؛ ففي ديسمبر من العام 

التي و 2020التعليم العالي في العام وزارة التعليم العالي المصرية خطة لتطوير 

 والتي يمكن تلخيص أهم مالمحها فيما يلي:  تضمنت سبعة محاور رئيسة

نشاء رفع القدرة االستيعابية لمنظومة التعليم العالي، من خالل التوسع في إ -1

ن مجامعات حكومية جديدة.كما يتضمن هذا المحور اإلنتهاء من المرحلة الثانية 

 لعلوم والتكنولوجيا.مدينة زويل ل

ة تحسين جودة التعليم الجامعي، من خالل مواصلة الجهود لالرتقاء بمنظوم  -2

من  %80التعليم العالي واالرتفاع بمستوى جودة مخرجاتها، واالنتهاء من تحديث 

تطوير المناهج الدراسية لكافة التخصصات. كما يشمل ذلك دعم الجامعات في  

 اتية لتطوير األداء.برامج تنمية الموارد الذ

ة تحسين التصنيف الدولي للجامعات، من حيث تقديم الدعم للجامعات المصري -3 

ن ترتيب العمل على تحسي يالتصنيفات الدولية، واالستمرار فواالرتقاء بترتيبها في 

 مصر في النشر الدولي. كما يتضمن هذا المحور تفعيل االتفاقيات الدولية.

ل ة التحتية لتكنولوجيا المعلومات بالجامعات، واستكمادعم وتطوير البني  -4

االت إنشاءات الجامعة المصرية لتكنولوجيا المعلومات، بالتعاون مع وزارة االتص

 وتكنولوجيا المعلومات. 

مجال  يلجامعات، من خالل دعم الجامعات فاإلرتقاء بالدور المجتمعي ل -5

 يفجامعات قق دوًرا أكثر فاعلية للما يحالمشاركة المجتمعية وخدمة البيئة المحلية ب

 خدمة التنمية المستدامة.

ي، دعم األنشطة الطالبية، بتنفيذ خطة متكاملة لتوسيع مظلة النشاط الطالب -6

 .تتضمن األنشطة الفنية والرياضية والعلمية وذلك بكل جامعة على مدار العام

لتطوير منظومة الطالب العناية بالبعثات والوافدين، حيث تسعى الوزارة  -7

 (https://www.dostor.orgالوافدين، منظومة البعثات العلمية.)

https://www.dostor.org/
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واقع ( في مقال له بعنوان التعليم العالي: ال2018وبالمقابل فقد أشار سليم )  

لعالي عليم اوالتغيير إلى عدة عوامل أسهمت مجتمعة في تراجع التعليم وبخاصٍة الت

 في األردن والتي أوجزها فيما يلي:

شح الموارد المالية المخصصة لتمويل الجامعات الرسمية، مما دفعها   -1

 الستحداث البرامج الموازية والدولية الذي أدى بدوره لتضخم الجسم الطالبي

 الستيعاب أعداٍد فوق طاقاتها االستيعابية.

 هيئة التدريس إلى الجامعات الخارجيةهجرة الكفاءات األردنية من أعضاء  -2

 .والتي تضاعفت أعدادها في العقدين الماضيين

 تزايد أعداد الجامعات الخاصة في بعض الدول العربية، مثل جمهورية مصر  -3

ودول الخليج العربي التي تحظى بدعم حكومي، التي استقطبت بدورها أعداد  

ى ضعف ها األردن، األمر الذي أدى إلبأعداد كبيرة من دول المنطقة كافةً ومن بين

ء اإلقبال على الجامعات األردنية من الجنسيات العربية األخرى وبخاصٍة أبنا

 .العاملين في الخليج العربي، فترتب عليه إنخفاض في األعداد

ي إتباع  ألساليب والطرق التقليدية والمعتمدة على التلقين والحفظ، وتدن -4

 ئل وتكنولوجيا التعليم في التدريس الجامعي. االتجاهات نحو توظيف وسا

ة وفقاً االعتماد على نتائج الثانوية العامة كأسس للقبول في الجامعات األردني -5

دد، أو للمعدالت فقط، وعدم مراعاة الطموح المهني والميول واالتجاهات للطلبة الج

 قدراتهم المتعلقة بالتخصص المختار. 

ثير من التخصصات و افتقارها للتدريب العملي ضعف الخطط الدراسية لك  -6

 وعدم تماشيها مع متطلبات السوق )ضعف اإلعداد ما قبل الخدمة(.

بحث إزدياد ظاهرة العنف في الجامعات مما يخلق جواً غير مناسب للدراسة وال -7

 .واالبتكار

ت الفجوة الكبيرة بين مؤسسات التعليم العالي وسوق العمل من مصانع وشركا -8

ومؤسسات سواء كانت رسمية أو خاصة نتيجة ضعف البحث العلمي الموجه لخدمة 

 احتياجات المجتمع.

( بعنوان رؤية مستقبلية لتطور التعليم في المملكة 32: 2018وفي دراسة لليامي )  

م؛ خلُصت إلى عدم وجود رؤية واضحة 2030العربية السعودية في ضوء رؤية 

بين ما يمتلكه المعلم في منظومة التعليم العام والعالي وال أهداف محددة، وال ارتباط 

من معارف وخبرات وبين المنهج المقرر تدريسه للطالب؛ وقد أشارت على سبيل 

من  للتأكدالمثال إلى أن مشكلة قبول المعلمين في كليات التربية دون معايير كافية 
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ة في النظريات صالحيته للتربية والتعليم، ثم من خالل مقررات تقليدية مغرق

 ووصف الكالم، ليتضخم أعداد المعلمين". ولعل هذا من نجده ماثال في السودان. 

  .منهجية الدراسة:6

ت من المنهج الوصفي التحليلي ؛ والذي يقوم على جمع المعلوما سوف تتبع الدراسة

 خالل مراجعة ما هو متاح من األدبيات ذات الصلة بالموضوع بما يتيح الفرصة

اف قيق أهدإلدارة المعلومات وإستنتاج العالقات والمرئيات بالقدر الذي بُمِكن من تح

 الدراسة.   

 الدراسة .نتائج7

  التالية: خالل المحاورراسة سيتم استعراضها من ومن ثّم فإن نتائج الد 

 صرة.التحديات التي تواجه التعليم الجامعي السوداني في ضوء المستجدات المعا -

ّراء جمالمح التطوير والتحديث الذي يمكن تحقيقه في التعليم الجامعي السوداني -

 استخدام واستثمار معطيات تكنولوجيا التعليم والمعلومات.

لجامعي االتعلُّم عن بعد التفاعلية حلول ناجعة للتدريس بمؤسسات التعليم  منظومة-

 . 19 –في ِظل جائحة كوفيد 

 لمحة عن تطور التعليم الجامعي في السودان 

م 1899كانت إنطالقة التعليم العالي في السودان بإنشاء كلية غردون التذكارية 

لتكون نواة للتعليم الجامعي في السودان، وفي نفس الوقت تشكل مدرسة كتشنر 

ورته م البداية الحقيقية للتعليم الجامعي في ص1924الطبية التي تأسست في العام 

دارس لعشرين الميالدي تم إنشاء بعض المالحديثة وفي عقد الثالثينيات من القرن ا

العليا المتخصصة؛ فقامت مدرسة القانون والزراعة والعلوم البيطرية في عام 

لعام أعقبتها مدرسة اآلداب في ا 1939، ثم مدارس العلوم والهندسة في العام 1938

. وفي تطور الحق تم ضم جميع مدارس الدراسات المهنية في التخصصية في 1940

ليها إكلية الخرطوم الجامعية لتُضم  1951غردون ليصبح اسم الكلية في العام كلية 

عت فيما بعد مدرسة كتشنر الطبية. ومن منطلق عالقة السودان بحكومة إنجلترا وق

جامعة  كلية الخرطوم الجامعية مع جامعة لندن إتفافيات إعتمدت بموجبها الكلية على

ام ارات حيث إستمرت هذه العالقة حتى العلندن في تعيين الممتحنين ووضع االختب

عرف تصبح كلية الخرطوم الجامعة جامعة مستقلة علميًا وإداريًا وماليًا وتُ  1956

 باسم جامعة الخرطوم. 

وقبيل اإلستقالل وفي إطار التعاون بين حكومة السودان ومصر تم اإلتفاق على 

هد فترة ما بعد اإلستقالل .لتش1955إنشاء فرع لجامعة القاهرة بالخرطوم في العام 
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قيام العديد من الكليات الجامعية والمعاهد العليا؛ منها كلية الدراسات اإلسالمية في 

والتي تطورت فيما بعد لجامعة أم درمان اإلسالمية الحالية.وفي العام  1963العام 

 تم إنشاء معهد المعلمين العالي والذي إنضم فيما بعد لجامعة الخرطوم أصبح 1961

 كلية التربية الحالية.

يم شِهد السودان قيام العديد من مؤسسات التعل 1975وفي منتصف عقد السبعينات 

الجامعي حيث شِمل ذلك جامعة الجزيرة وجامعة جوبا ) جامعة بحري الحالية( 

ومعهد الكليات التكنولوجية والذي تحول فيما بعد لجامعة السودان للعلوم 

 (.2007)مؤسسات التعليم العالي في السودان، )والتكنولوجية الحالية 

تعليم وما بعده وطوال عقد التسعينات وفي إطار ما عُرف بثورة ال 1990وفي العام 

ة في العالي تم التوسع في الجامعات القائمة وإنشاء المزيد من الجامعات الجديد

لتوسع ستمر االواليات المختلفة، وما تبِع ذلك من كليات وجامعات أهلية وخاصة. لي

 )غير المدورس( في إنشاء المزيد من الجامعات ليصبح عدد الجامعات الحكومية

عين ( جامعة بينما تجاوز عدد الكليات والجامعات الخاصة حاجز األرب34حاليًا )

 جامعة وكلية معتمدة لدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. 

ةاني في ضوء المستجدات المعاصرالتحديات التي تواجه التعليم الجامعي السود

  

ي ونحن في العقود األولى من القرن الحادي والعشرين؛ يواجه التعليم الجامع

لسودان العربي بعض التحديات، من هنا فإنه يتعين على الدول العربية ومن بينها ا

رًصا مواجهة هذه التحديات بوضع إستراتيجياتها المناسبة في حدود إمكانياتها ح

ن أبرز مى بقاء التعليم الجامعي واستمراه في أداء وظائفه الحيوية، ولعل منها عل

 هذه التحديات ما يلي:

  : ضعف العالقة بين التعليم الجامعي والتنمية /أ 

لشاملة إن عملية تأسيس أي جامعة لعله يتطلب تخطيًطا في إطار التخطيط للتنمية ا

التنمية، رغم وضوح هذه  حتى تكون مخرجات هذه الجامعات متماشية مع خطط

في  الرؤية إال أنه ياُلحظ أن التوسع غير المدروس في التعليم الجامعي إرتبط

الغالب بالحصول عل المؤهالت والشهادات دون ارتباطه باحتياجات التنمية 

ركز  زالت تالالشاملة؛ فبينما حاجة التنمية ماسة للتقنيين والفنيين بيد أن جامعاتنا 

تقنية النظرية على حساب الدراسات التطبيقية عموًما والمجاالت العلى الدراسات 

 على وجه الخصوص. 
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ة فنجد أن فتح باب الكليات النظرية في مجتمع ينشد التنمية في مجال الزراع

ا، وال واإلتصاالت يعد مهددًا قد يقف حجر عثرة يحول بين التنمية وتحقيق أهدافه

ريجي يم الثانوي األكاديمي على مصراعيه لخيقل عن ذلك خطًرا في فتح باب التعل

مه انية تحرالتعليم األساسي؛ فالحالة األولى تحرم المجتمع من الكوادر المهنية والث

اعدة من أن يتوجه الطالب لإللتحاق بالتعليم الفني والتقني لتخريج األطر المس

 والتي يُفترض أن يكون عددها ثالثة أضعاف عدد اإلختصاصيين في المجال

 المعني. 

 الجامعي وعامل الزمن: ب/ التعليم 

ا يتوجب على الجامعات أن تتيح الفرصة لطالبها بأن يتقدموا في دراستهم وفقً 

ألصل في القدراتهم وإمكانياتهم الذاتية، ولعل ذلك أساس تفريد التعليم الذي يمثل 

مين متعلالممارسة التعليمية، يأتي ذلك في إطار مراعاة الفروق الفردية بين ال

يه فقد بإعتبار أن األفراد ال يتعلمون بمستوى واحد أي يختلفون في قدراتهم، وعل

ول حان الوقت للجامعات العربية أن تكيف نفسها في ِظل هذا التحدي، صفوة الق

يرى الباحث أن الجامعة في إطار مستجدات ومعطيات العصر يجب أن تكون 

 استعداداته؛وال يُعلم .  مكانًا يتعلم فيه الطالبتبعًا لقدراته و

  التعليم الجامعي للجميع:ج/ 

ن ؛ ذلك أيمثل االنتفاع بالتعليم الجامعي إحدى القضايا األساسية للتعليم بوجه عام

تعليم ( .. " يكون ال126اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ينص في جزء من المادة )

لتمييز كافحة االعالي متاًحا للجميع تبعًا لكفاءتهم". كما تنص إتفاقية اليونسكو بشأن م

ا واة تبعً " جعل التعليم الجامعي متاًحا للجميع غلى قدم المسافي مجال التعليم على 

لمؤتمر م," ) اللكفاءة بكافة الوسائل المناسبة وال سيما األخذ تدريجيًا بمجانية التعلي

للجميع  ( على ذلك يرى الباحث إّن بلوغ هدف التعليم1998العالمي للتعليم العالي، 

 طية فيه؛بالتعليم الجامعي وتحقيق الديمقرايتطلب بذل جهودًا دائبة بغية االنتفاع 

بحيث يكون بوسع كل شخص وفي أي وقت من حياته أن يستأنف ويواصل 

ة يمقراطيدراسته، عليه فإن توسيع نطاق اإلنتفاع بالتعليم الجامعي وتحقيق مبدأ الد

 امعي أنفيه أصبحا يندرجان في منظور التعليم المستمر الذي يتعين على التعليم الج

ومات ضطلع بدور حاسم فيه. من جانب آحر فإن التعلُّم عن بعد وتكنولوجيا المعلي

فاع واإلتصال من شأنها أن تسهم في توفير إمكانيات متزايدة لتوسيع نطاق اإلنت

 بالتعليم الجامعي ويتوجب هنا على مؤسسات التعليم الجامعي أن تقوم بإعداد

 وتطبيق سياسات محددة في ذلك.   



 الحسن كمتور إدريس أ.د.عصام        المعاصرة المستجدات ضوء في السوداني الجامعي للتعليم حديثة رؤية نحو

 

153 

 رلينب-لمانياأ العربي مقراطييالد المركز            سيةوالنف التربوية للدراسات الدولية المجلة

 :م الجامعي وعضو هيئة التدريسالتعليد/ 

 ياُلحظ أن معظم أعضاء هيئة التدريس بالجامعات ال يحصلون على إعداد تربوي

اد مهني قبل إلتحاقهم بالجامعة. فالسؤال الذي يطرح نفسه لماذا يُشترط اإلعد

وظيفة  التربوي في معلم التعليم العام وال يُشترط في الجامعة مع أن كليهما يؤدي

 التدريس؟

بعادًا من هنا فقد اكتسبت عملية اإلعداد المهني التربوي ألعضاء هيئة التدريس أ 

يما فلالزمة اجديدة واهتماًما متزايدًا ومن ثّم بات من األهمية بمكان إتخاذ التدابير 

بل فقد يلي إعداد وتأهيل أعضاء هبئة التدريس بالجامعات مهنيًا وتربوًيا. بالمقا

 ة التدريس في األنشطة البحثية من األمور األساسيةأصبحت مشاركة أعضاء هيئ

بب لتأمين جودة التعليم الجامعي. من جهة أخرى فإن دور عضو هيئة التدريس وبس

 ة كوفيدالتوظيف المتزايد للتقنية والتحوالت التي شهدها العالم مؤخًرا بسبب جائح

ة أن يعد بالضروروما تبعها من إغالق للجامعات؛ لعله يمر بمرحلة تغيير، فلم  19

د يلتقي عضو هيئة التدريس طالبه وجًها لوجه حيث يمكن توظيف التعلُّم عن بع

 بمفهومه المنظومي التفاعلي من خالل نقل المعلومات من مصدرها إلى المتعلم

 حيث يوجد ويأتي هنا دور التقنية إعتمادًا على وسائل اإلتصال اإللكترونية

 والتقنيات الرقمية. 

 األوضاع االقتصادية ألعضاء الهيئة التدريسيةهـ/ 

ال شك أن ما يعانيه أعضاء هيئة التدريس بالجامعات السودانية من تدٍن في 

هم في الرواتب، سيؤثر سلباً في قدرتهم على العطاء؛ فتردي األوضاع االقتصادية ل

 ظل تدني الرواتب لعله أسهم في تسربهم من الجامعات، أو بحثهم عن عمٍل آخر

داء أيوفر لهم ما يُساعدهم على تحقيق الكفاف فضالً عن انعكاساته النفسية على 

نية بعضهم. فتهيئة ظروف الحياة والعمل ألعضاء هيئة التدريس بالجامعات السودا

ل بلعله يمثل حاليًا مهمة تستحق كل االهتمام من جانب وزارة التعليم العالي 

كمن في تحسين رواتب هيئة التدريس والمجتمع كله من هنا فإن فإن التحدي ي

 لوبة.  بالجامعات بما يمكنهم من القدرة على العطاءومن أداء دورهم بالكفاءة المط

 و/ التعليم العالي والتمويل 

هناك ثمة تحدي آخر نراه يرتبط بالتكلفة والتمويل في ِظل األزمة اإلقتصادية 

عليم العالي أن التعليم العالي العالمية؛ فقد بَينت بعض نشرات المصدر الدولي للت

المعاصر يستلزم نوًعا جديدًا من الشراكات في تمويله بجميع مستوياته، وبالمقابل 
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هناك إتجاًها لدى العديد من الطالب في أنحاء العالم في اإلهتمام بااللتحاق بالكليات 

 (.2020الجامعية األقل تكلفة )المرصد الدولي، 

مويل م المتعلق بت2018رة إلى تقرير اليونسكو للعام لعله من المناسب هنا اإلشا

ي يه " السعوالذي ورد ف -باب التنمية المستدامة  -التعليم العالي في الدول العربية 

لصعيد التحقيق زيادة كبيرة في عدد المنح الدراسية المتاحة للبلدان النامية على 

ح اته، بما في ذلك منالعالمي من أجل اإللتحاق بالتعليم العالي بمختلف تخصص

 لمية".التدريب المهني وتكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت والبرامج الهندسية والع

قضايا عموًما يرى الباحث إن ما تم استعراضه من تحديات ال ندعي أنها تمثل كل ال

لتعليم التي تواجه التعليم الجامعي السوداني، بل إنها ثمة مؤشرات ستسعى وزارة ا

يل جلبحث العلمي أن تضعها نصب أعينها في سبيل مواجهتها، هدفها خلق العالي وا

اتية مهيأ وقادر على التعاطي مع تحوالت القرن الحادي والعشرين بثورته المعلوم

 واإلتصالية وتغيراته وطموحاته غير المحدودة. 

ّراء مالمح التطوير والتحديث الذي يمكن تحقيقه في التعليم الجامعي السوداني ج

 استخدام واستثمار معطيات تكنولوجيا التعليم والمعلومات

هناك العديد من العوامل التي أفضت مجتمعة إلى ضرورة اإلهتمام بتطوير 

 مؤسسات التعليم الجامعي  يبرز من بينها:

ق الحاجة إلى نوعية جديدة من القوى العاملة المدربة لمواجهة متطلبات سو -1

رات لتقنية والقدرة على التكيف مع مستجدات ومتغيالعمل بحيث تمتلك المهارات ا

 العصر المتسارعة.

 رز مؤشراتهزيادة وتنوع الطلب اإلجتماعي على التعليم الجامعي لعل من أب -2

ات قد ففي جامعة الخرطوم على سبيل المثال نجد نسبة الطالبإرتفاع نسبة اإلناث )

% في بعض كليات الجامعة( فضالً عن تباين أعمار  80تجاوزت حاجز الـ 

وق الطالب، التحفظ على التعليم بالتلقين، اإلقبال على التخصصات المرتبطة بس

 العمل. 

م عن أنظمة التعلُّ التأثير الواضح لتكنولوجيا المعلومات واإلتصال في تطوير  -3

مباشرة بعد من خالل بيئة تعليمية تفاعلية ذكية متعددة المصادر مثل المحاضرات ال

لفيديو عبر اإلنترنت، الفصول والمعامل اإلفتراضية، المكتبات الرقمية، مؤتمرات ا

 وتكنولوجيا المحاكاة وغيرها.

نتماء التقليدي، حيث تأثير وسائط اإلعالم والقدرة اإلتصالية في تغيير مفهوم اإل -4

( موجهة بالعلم والتكنولوجيا 2005أصبحت ممارسة المواطنة كما يشير فضل )
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وأصبح الفرد يمثل رأس مال بشري لصياغة المستقيل بما يمتلكه من معرفة منظمة 

 وفاعلة. 

ه في التطوير والتحديث الذي يمكن تحقيقتأسيًسا لما سبق فيما يلي أبرز مالمح  

ليم معي السوداني جّراء استخدام واستثمار معطيات تكنولوجيا التعالتعليم الجا

 :والمعلومات

ستاذ إمكانية تصميم نُظم تعليمية تعلُّمية كاملة دون تدخل مباشر من قِبل االُ  -

 الجامعي وما يتْبع ذلك من تصميم برامج تعليمية على أسس ومبادئ تكنولوجيا

عد بذاتي عن تعليمية غير تقليدية كالتعلُّم الالتعليم، بحيث يمكن توظيفها في أساليب 

 للطالب والتعلُّم اإلفتراضي والتعلُّم اإللكتروني المدمج وبالتالي إتاحة الفرصة

الجامعي باختيار األسلوب الذي يالئمه وما يترتب على ذلك من تنوع مصادر 

ا هكذالمعرفة وطرق عرضها ونقلها بحيث ال تقتصر على األستاذ والكتاب فقط،  و

تقدم يصبح التعليم الجامعي أكثر التصاقًا بالعالم الخارجي وأكثر ارتباًطا بال

ن المعلوماتي والمعرفي وأكثر قدرة على الوصول لكل من  يطلبه. األمر الذي م

ى شأنه أن يسهم في تطوير أساليب التدريس سيما في مواجهة الطلب المتزايد عل

 .19حة كوفيد التعليم الجامعي، والتدريس في ظل جائ

تها ضرورة تغيير النظرة للمكتبة الجامعية من مجرد مستودع للكتب ونظام إعار -

لتصبح أداة لتنمية قدرات الطالب بل وسيلة داعمة للمنهج ومصدرا من مصادر 

لك التعلُّم وأصبح المهم ليس الحصول على المعلومات؛ بل التفاعل معها.ولعل ذ

 رديته.التطور في التعليم الجامعي والمتمثل في ف يتماشى مع ثورة المعلومات ومع 

امج توظيف القنوات التلفزيونية التعليمية لتكون وسيلة لنقل المقررات والبر -

 التعليمية إلى الطالب أينما كانوا وفي الوقت الذي يناسبهم.

بل  إن النظر للوسائط اإللكترونية على أنها وسائط لالتصال والنقل ال يكفي؛ -

عمق  توغلت في Interactivityالنظر إليها على أنها وسائط معرفية تفاعلية ينبغي 

لتي عملية التعليم وأصبحت تتبادل المثيرات واالستجابات مع المتعلم.فالفرصة ا

 د ذاتهاتتيحها هذه الوسائط لتُعّرف المتعلم على نتائج استجابته أو تعلّمه هي بح

 يقة وكاملة يتفاعل معها المتعلم .عملية تعلّم ، وهي بذلك أنظمة ناقلة حق

أدوات كوليست  وعليه بات يُنظر للتقنية بعملياتهاومنتوجاتها معًا أدوات لبناء التعلُّم

الذي  وليس منها، األمر Withللتعليم منها. بمعنى أخر؛ أدوات يتعلم معها الفرد 

 يك.كبناء وشرأحدثتحوالً من التقنية  كأدوات للتعليم، إلى النظر إلى التقنية 

 



 الحسن كمتور إدريس أ.د.عصام        المعاصرة المستجدات ضوء في السوداني الجامعي للتعليم حديثة رؤية نحو

 

156 

 رلينب-لمانياأ العربي مقراطييالد المركز            سيةوالنف التربوية للدراسات الدولية المجلة

 

 

 

 
 إلى يؤدي معهيتفاعل            

   

 

 

 

 

 

يم حتى ينجح التعليم الجامعي في بلوغ أهدافه يجب أن تدخل تكنولوجيا التعل -

تمراريتها واس  Entropyكعملية بنائية وتحاول إدامة الممارسة التعليمية التعلُّمية  

 وتجنب أي حالة من حاالت الحيود )اإلنحراف( . 

ملية الجامعي كع كما أنّها مع تكنولوجيا المعلومات واالتصال تدخال في التعليم 

ت خارجية للسيطرة على الجوانب المادية والتنظيمية من خالل التصميم للمدخال

وتحديد نوع المدخل والعمليات التي يتعرض لها في ضوء المخرجات المطلوبة، 

 بحيث ال يُترك للنظام مجال لالختيار العشوائي للمدخالت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعلُّم في سياق ذا معنى 

 بناه المتعلم بنفسه
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 مواقف

 جديدة.

 + حافز ودافعية

 متعلم
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المحتوى يشكل 
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 وسائط
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 وضع خطة لدمج التقنية في التعليم على مستوى الكليات الجامعية. وهنا يجب -

 التركيز في تقديري على ثالثة محاور :

-Organizational Development  

-Instructional Development 

- Faculty Development 

 تصميم
Design  

مدخالت 

Inputs 
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Outputs 

 األقصوية 
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 وفي هذا السياق يرى الباحث من المهم إستيفاء ما يلي: 

اعل أ/ توفير قواعد معلوماتية حديثة لكل عضو هيئة تدريس وطالب من خالل التف 

علم يب المتالتعلُّمي مع شبكة المعلومات المحلية والعالمية، بما يسهم في تطوير أسال

في الحصول على المعلومات وبذلك يمكن أن تكون لكل طالب فكرة عما يحتاجه 

مر الذي يجعل عضو هيئة التدريس يثق من معلومات وكيفية الحصول عليها، األ

 في قدرات طالبه ويهتم بإثارة تفكيرهم.

ية مثل ب/ تأسيس مراكز مصادر تعلُّم بالجامعات؛ تُعنى ليس فقط بالخدمات التقليد

ية الستشاراإنتاج الوسائط التعليمية وإعارة األجهزة وتداولها؛ وإنما تقديم الخدمات 

ة  صميم التعليم وتطوير أساليب تعليمية تعلميألعضاء هيئة التدريس في مجال ت

ودعم االبتكارات التعليمية. وما يرتبط بذلك من دور الختصاصي مركز مصادر 

 . التعلُّم

ت لتعليماج/ تغيير الصيغة التقليدية لإلدارة الجامعية من حيث كونها أداة لتنفيذ ا

خالت مية، بتحديد مدواإلهتمام بالجوانب الشكلية إلى إدارة مصادر معرفية وتعلي

ت ء معطياالعملية التعليمية التعلُّمية وتوفير اإلحتياجات والوقت الكافيين إلحتوا

ل تكنولوجيا التعليم والمعلومات من خالل عمليات منظمة لتطوير وإستخدام كام

 لمصادر التعلُّم وإدارة هذه العمليات واألفراد الذين يؤدونها. 

لجامعي اعلية حلول ناجعة للتدريس بمؤسسات التعليم امنظومة التعلُّم عن بعد التف

 19 –في ظل جائحة كوفيد 

ني إللكتروعد التعلُّم عن بعد من أكثر المصطلحات المستحدثة المرتبطة بالتعلُّم ايُ 

ً في ظل جائحة كوفيد والتي نعايشها منذ  19 -ولعله برز وبصورة أكثر وضوحا

لية رز تغيرات في األسلوب التنظيمي لعمم ؛ كونه أف2020النصف األول من العام 

د للتباع تقديم المعلومات حسبما تسمح به ظروف المتعلم ووفقًا لقدراته ومدى الحاجة

قدم به الجسدي، وفي ذلك دعوة صريحة للتقليلمن النمط التقليدي وجًها لوجه الذي ت

 المعلومات. 

آالف معلم على التعلُّم  5، هناك أكثر من 2020األخير لعام  Edx وفقًا لتقرير

دولة من دول  196شريًكا، في  145مليون مستخدم، وأكثر من  24اإللكتروني، و

ت العالم. وهو ما يعكس تأثير التعلُّم اإللكتروني الكبير وزيادة رواده في السنوا

 .  .القليلة الماضية

وجّراء ذلك أصبح التعليم وجًها لوجه في ظل هذه الجائحة يمثل كما أشار 

Salovey (2020)    تهديدًا يجب حماية المجتمعات منه، وبالطبع لم يكن قطاع

https://www.edx.org/sites/default/files/2020-impact-report.pdf
https://www.edx.org/sites/default/files/2020-impact-report.pdf
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عن بعد التعلُّم التعليم الجامعي بمعزل عن ذلك، من هنا فال غرو أن تبرز منظومة 

التفاعلي كتدبير آمن لحماية المجتمعات وتجديد للتعليم التقليدي بمفهومها المنظومي 

ألن إحتماالت نموه مستمرة مستقباًل  -)وليس بدياًل عنه(  -في ِظل هذه الجائحة 

بسبب مرونته واستجابته السريعة إلحتياجات األفراد والمجتمعات ومتطلبات 

 .العصر

صل ا اإلتصال في عملية التواوعلى الرغم من الدور المهم الذي تلعبه تكنولوجي

ن ألتدريس اوالتفاعل التي تحدث في التعلُّم عن بعد؛ بيدَ أنه ينبغي على أعضاء هيئة 

لى عيظلوا مواظبين على تركيزهم على نتاج العملية التعليمية التعلُّمية وليس 

تفعيل  تكنولوجيا اإلتصال وتقنيات توصيل المحاضرات، فالعوامل األكثر تأثيًرا في

علمين دور التعلُّم عن بعد والتعلُّم اإللكتروني هو التركيز على إحتياجات المت

ليمية ومتطلبات محتوى المنهج الذي يجب أن يتفاعل معه المتعلم. فالتصميمات التع

ته، للمقررات الدراسية في التعلُّم عن بعد تعتمد على إستقاللية المتعلم وحري

شرف وكيفية تصميم المقرر بحيث يستجيب والتفاعل بين المتعلم واألستاذ الم

ة (، تبعًا لذلك فإن إستخدام الوسائط التعليمي2017لحاجات المتعلم )الحسن، 

م أكثر المتعل اإللكترونية في التعلُّم عن بعد يجب أن يجعل التعليم تفاعليًا بحيث يكون

 تفاعلية ومحوًرا للعملية التعليمية التعلُّمية. 

مة باحث؛ أنه من المهم النظر إلى التعلُّم عن بعد كمنظوفي ضوء ماسبق يرى ال

تفاعلية وليس مجرد برامج مراسلة تُوظف فيها الوسائط التعليمية إلرسال 

صل المعلومات من المصدر للمتعلم وفي مواجهة مشكلة المسافات البعيدة التي تف

ن ععلُّم لى التبين المعلم والمتعلم دون إحداث التفاعل المطلوب من هنا بات يُنظر إ

بعد بمفهومه المنظومي بأنه موقف تعليمي تعلُّمي تلعب فيه تقنيات ووسائط 

ح حيث يتياإلتصال اإللكترونية دوًرا مهًما في التغلب على مشكلة البعد الجغرافي، ب

ائع فرص التفاعل المشترك بين المعلم والمتعلم وال ينبغي النظر إليه كما هو ش

لى تعليم إتخدم فيها التقنية واألجهزة اإللكترونية لتقديم المجرد عملية تعليمية تس

 المتعلمين المتباعدين جغرافيًا بغض النظر عن التفاعل بينهما.

ظل في التعليم الجامعي عموًما وفي  إن توظيف منظومة التعلُّم عن بعد التفاعلية

على  وجه الخصوص؛ لعله يتوقف على معرفة حاجات كل فئة 19 -جائحة كوفيد 

من الطالب وعلى تصميم المواد التعليمية المناسبة الستعدادات هذه الفئة والقادرة 

على إحداث أعلى درجة ممكنة من التعلُّم، فكلما كانت الدولة أكثر تقدًما ذادت 
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المرونة الالزمة في إدخال بعض التعديالت الحاجة إلى هذا النمط من التعليم مع 

 واإلضافات التي تعزز من دوره في مواجهة المشكالت التعليمية الطارئة.

 التعليمففي الواليات المتحدة على سبيل المثال زاد خالل العقد األخير اإلهتمام ب

طرد مضمو الوالتعلُّم الجامعي عن بعد وما يبرتبط به من تعلُّم إلكتروني لمقابلة الن

شجع  في عدد السكان، ومقابلة الطلب المتزايد على التعليم الجامعي؛ األمر الذي

يها فبعض الكليات والجامعات أن تقدم برامج متخصصة في التعلُّم عن بعد تستخدم 

تقنية اإلنترنت لهذا الغرض، حيث لم يقتصر األمر على ذلك بل شرعت بعض 

جها توظيف التعلُّم عن بعد لتسويق برامالجامعات األخرى في العمل بغية ترسيخ 

 (   Elaine& Jeff,2011األكاديمية والتدريبية محليًا وعالمًيا )

فقد أشار  19وحول فاعلية التعلُّم اإللكتروني أثناء فترة اإلغالق جّراء جائحة كوفيد 

إلى أن األمور قد سارت على نحو أفضل مما توقعته  )(Nathan,2020ناثان 

ات في دولة األمارات من حيث تقديم الدورات واستجابة الطالب معظم الجامع

أنه  وتكيف أعضاء هيئة التدريس مع هذا النمط من التعليم، وأضاف في هذا السياق

ا في يتوجب على أعضاء هيئة التدريس التكيف مع التعيم عبر اإلنترنت وقد مثل هذ

تعلُّم ردف قائاًل " أن الرأيه نهج إستجابة تفاعلية أكثر من كونه إستباقيًا. وأ

مة موجود لكي يبقى، ويمكن أن يقدم مساه 19اإللكتروني سيما بعد جائحة كوفيد 

 أقوى بكثير في مجال التعليم العالي في السنوات القادمة. 

اعلي مي التفوهكذا يمكن أن يشكل التعلُّم اإللكتروني والتعلُّم عن بعد بمعناه المنظو

اجعة لة التكاليف من شأنها أن تقدم ما يمكن من حلول نإستجابة مرنة وسريعة قلي

. ويمكن 19 -للتدريس بمؤسسات التعليم الجامعي في ظل هذه ظل جائحة كوفيد 

 توضيح ذلك فيما يلي: 

جز حوا 19 -: بمثل ما اجتاح  وباء كوفيدتجاوز الحدود الزمانية والمكانيةأ/  

فاعلي لتعلُّم عن بعد بمفهومها التالزمان والمكان؛ تجئ الدعوة لتوظيف منظومة ا

 المعاصر لتجتاح  هي األخرى حواجز المكان والزمان عن طريق شبكات اإلنترنت

 ك بورد وما تبعها من تطبيقات إلكترونية تفاعلية منها على سبيل المثال تطبيق بال

Black Board  والذي يعتمد على تصميم المقررات الجامعية والواجبات

الل خصحيحها إلكترونيًا فضاًل عن إتاحية للتواصل مع الطالب من واإلختبارات وت

 قل كالسبيئة تفاعلية وتطبيقات يتم تحميلها على الهواتف النقالة، وهناك تطبيق قو

والذي يسهل بدوره من التواصل بين المعلمين  Google Classroomروم 

 ة.قات التفاعليواسع اإلنتشار. وغيرها من التطبي  Zoomوالطالب وتطبيق زووم 
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ي إن هذا التوجه ال شك أنه سيجعل منظومة التعلُّم عن بعد بمفهومها التفاعل

ك المعاصر تسهم بفاعلية في التدريس الجامعي عن بعد في ِظل هذه الجائحة وذل

 على النحو التالي:

ا تأسيس نظام لتقل المعرفة له القدرة على اإلنتشار وتقديم المعلومات وفقً -

 المتعلم.الحتياجات 

 .تصاالتاإلنفتاح على المعرفة والثقافة العالمية باستخدام تقنيات المعلومات واإل-

 إتاحية للطالب الستسقاء المعلومات من مصادر متعددة.-

علم تطوير المشاركة اإليجابية للطالب الجامعي، وجعله في تفاعل مستمر مع الم-

 والمشرف.

مية ل طالب، وجعل أهداف العملية التعليتحديد الشروط الالزمة لضمان تعلُّم ك-

 التعلُّمية تُصاغ بطريقة سلوكية. 

عال تغيير دور األستاذ الجامعي من كونه مصدًرا وحيدًا للمعلومات إلى عنصر ف-

 في تسهيل عملية التعلُّم ومرشدًا لطالبه.

 إتاحية للطالب للتواصل فيما بينهم على شبكة اإلنترنت بإشراف وتخطيط عضو-

 ة التدريس.هيئ

 التعلُّم عن بعد بمفهومه المنظومي المعاصر وسائطيستخدمتخفيض الكلفة: ب/ 

ة اد كبيرتفاعلية لتقديم المحاضرات الجامعية بمؤسسات التعليم الجامعي ِخدمةً ألعد

عضاء أمن المتعلمين، كما أن الزيادة في أعداد الطالب ال يتطلب بالمقابل زيادة 

 هيئة التدريس مما يؤدي إلى تخفيض الكلفة التعليمية. 

 لتعلُّما تعتبر المحاضرات والبرامج والدروس التي يتم تقديمها عبر منظومة امن هن

؛ تعليميةعن بعد التفاعلية ذات كلفة مناسبة بالنسبة للطالب والمعلمين والمؤسسة ال

، فعن طريق ما تقدمه من خدمات يمكن تخفيض كبفة السفر وكلفة المراجع والكتب

ة عليمية سوف تنخفض نظًرا إلنخفاض كلفكما أن الكلفة التشغيلية للمؤسسة الت

أُحسن  الصيانة والتسهيالت المادية، حيث أن طالب منظومة التعلُّم عن بعد إذا ما

توظيفها ال يحتاجون إلى خدمات قاعات دراسية ما داموا مايمتلكون أجهزة 

 حواسيب موصلة بشبكة اإلنترنت.  

ينبغي أن ال يقتصر التعلُّم عن بعد بمفهومه  تلبية إحتياحات جميع المتعلمين: ج/ 

المنظومي والذي توفره الجامعات على التخصصات النظرية كما يعتقد البعض 

وكما هو الحال في مؤسسات التعلُّم عن بعد التقليدية، غير أنه بالمقابل يهتم 
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بالتخصصات األخرى طبيعية كانت أو تطبيقية في ِظل التفاعلية التي تصاحبه وما 

 يوفره من قدرة على المحاكاة وتمثيل الواقع وتكامل الصورة والصوت والحركة.

مي عموًما يمكن القول بأن مدى جودة  توظيف التعلُّم عن بعد بمفهومه المنظو 

يتوقف على توافر عوامل عديدة في جوانبه  19 -التفاعلي ِظل جائحة كوفيد  

 المتعددة والتي يمكن إيجازها فيما يلي:

ينه بساعدة المحتوى التعليمي المقدم للمتعلم في تحقيق التفاعل المطلوب مدى م-

 وبين المعلم بما يعوض اإلتصال المياشر المفقود بينهما.

عاة إستثمار اإلمكانات الخاصة لكل مادة علمية ومراعاة حدودها، وبالتالي مرا-

 التكامل بين المواد مجتمعة.

ل من خالم التعلُّ ون إيجابيًا نشًطا طوال فترة توفير الدعم الكافي للمتعلم؛ بأن يك-

نشطة محتوى المادة العلمية وما يتضمنه من أسئلة التقويم الذاتي وغيرها من األ

 والفعاليات التي ينبغي أن يقوم بها المتعلم.

 . إستنتاجات8

 في ضوء ما تم استعراضه من نتائج ورؤى متَضمنة في سياق المحاور السابقة؛ 

 باالستنتاجات التالية: يمكن الخروج

افع في من منطلق دور الجامعات السودانية في القيام بوظائفها وإحداث التحول الن-

المجتمع ودراسة مشكالته، والبحث عن أفضل السبل لحلها؛ فإن هذه الجامعات 

اخلية دبوضعها الحالي لن تكون قادرة على القيام بهذه المهمة ما لم تحدث تحوالت 

عية همها: ربط الممارسة التربوية الجاموتنظيمية داخل هذه الجامعات ولعل من أ

ملية يقًا بعبالتعلُّم وجعل اإلجراءات والوسائل والمواد التعليمية ترتبط إرتباًطا وث

م التعلي التعليم وتقود إلى التعلُّم؛ وهذا لن يتأتى إال بتوظيف معطيات تكنولوجيا

 ل للمشكالتوالمعلومات واإلتصال والتي يمكن أن تسهم مجتمعة في تقديم الحلو

 التعليمية نظًرا إلرتباطها بجميع عناصر العملية التعليمية. 

فالسبل التقليدية المتبعة في معظم مؤسسات التعليم الجامعي ال يمكن أن تحقق 

تطويًرا فاعاًل في الممارسة التعليمية التعلُّمية ما لم تخضع إلى التخطيط والتصميم 

عليم والمعلومات؛ وهنا تبرز األهمية وتستند إلى أسس ومبادئ تكنولوجيا الت

في الوقت الحاضر والذي يهدف   Individualizationالقصوى لتفريد التعليم 

بدوره إلى توفير الخبرات ومصادر التعلُّم التي يحتاجها كل طالب جامعي بما يمكنه 

 من استثمار طاقته في التعلُّم بحسب قدراته واستعداداته بحيث يعتمد التخطيط لهذا
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النوع من التعليم على إتباع األسلوب المنظومي في التدريس وإدارة العملية 

 التعليمية التي تجعل من الطالب محور اإلهتمام في العملية التعليمية التعلُّمية.

ياتها قد تحمل بين ط –م2018في أعقاب ثورة ديسمبر  –وتقديرنا أن الحقبة التالية

ية مات واإلتصال في ظل اإلتجاهات اإليجابإنتشاًرا لمعطيات تكنولوجيا المعلو

رهم في ألعضاء هيئة التدريس نحوها وقناعتهم بالحاجة إليها وأهميتها في تفعيل دو

 عملية التدريس وتطوير التعليم الجامعي وبلوغ أهدافه. 

ؤسسات عن بعد بمفهومها المعاصر في التدريس بمالتعلُّم إن مدى  إسهام  منظومة -

لعله يرتبط  19ي كإحدى الحلول الناجعة في ظل جائحة كوفيد التعليم الجامع

مراعاة  عن بعد بمعناه  المنظومي التفاعلي دونالتعلُّم بالعنصر اإلنساني؛فتوظيف 

عليم العامل اإلنساني قد تقل معه فرص إستثمار قدرات األطراف اإلنسانية في الت

 الجامعي من عضو هيئة تدريس .إلخ.

رية صالح في التعليم الجامعي يتعدى مرحلة وضع الحلول النظبقي القول بأن اإل-

ي فإلى مرحلة التطبيق العملي المنظومي والممنهج بخطط تنفيذية قابلة للقياس 

 مراحله المختلفة ضمن إطار زمني محدد وهذا ما نأمل أن تضعه وزارة التعليم

 العالي والبحث العلمي السودانية نصب أعينها. 

 .التوصيات 9

إعادة صياغة أهداف التعليم الجامعي السوداني في ضوء ما أفرزته ثورة -

 .المعلومات وانعكاساتها على إعداد األطر البشرية المناسبة لمتطلبات العصر

م تهيئة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات السودانية بمختلف تخصصاتهم ودرجاته-

حة صال؛ باعتبارهم الشريالعلمية وخبراتهم لتوظيف تكنولوجيا المعلومات واإلت

تالي ي، وبالالمهمة المنوط بها الدور التنفيذي فيما يلي تحديث وتطوير التعليم الجامع

ت ينبغي أن يكون مهيئين نفسيًا وفكريًا ويتمتعون بوعي وإدراك ألهمية معطيا

ي تكنولوجيا المعلومات واإلتصال؛ حيث أن كثيًرا من مشاريع التطوير التعليم

تمام جاح ليس بسبب رداءة تصميم أدوات التعليم، وإنما بسبب عدم اإلهجانبها الن

 الكافي بأعضاء هيئة التدريس القائمة على تنفيذه. 

عن بعد بمفهومها التفاعلي في التعليم الجامعي في ِظل جائحة التعلُّم تبني منظومة -

يم كل طالب في مؤسسات التعلتعلُّم غير المعروف أمدها لضمان  19 –كوفيد 

الجامعي بحسب إمكاناته وقدراته ومن ناحية أخرى  لتخفيف الضغط بمؤسسات 

التعليم الجامعي النظامي نظًرا لثبوت جدواه وفاعليته وقلة تكلفته وقدرته على 
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التغلب على الظروف اإلجتماعية والجغرافية لبعض الفئات التي قد تحول دون 

 مواصلة التعليم الجامعي لبعض األفراد.  

م التعلُّ  العمل على تقديم خدمات بكل كلية جامعية فيما يلي استخدام وإنتاج مصادر -

 Learning Resources Centersوالبرامج التعليمية بإنشاء مراكز مصادر تعلُّم 

ليمي بما تتيحه من بيئة توجيهية وتوفير خدمات استشارية في مجال التصميم التع 

 .وتطوير أساليب تعليمية معاصرة

شاركة رورة التحول من اإلنبهار بالتكنولوجيا والمعلوماتية ونواتجها إلى المض -

 في التصميم والتطوير التكنولوجي والمعلوماتي.

ي وضع ف -التي تم إجازتها مؤخًرا  –أن تسرع السلطة القومية للتقويم واإلعتماد  -

 .  خطة إلعتماد   مؤسسات التعليم الجامعي وفق المعايير العالمية

تطوير أن تتبنى الوزارة إنشاء مركز قومي للتعلُّم اإللكتروني كمشروع يُعنى ب -

 .نظم تكنولوجيا المعلومات واإلتصال في التعليم الجامعي

إيجاد شراكات ذكية  بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من جهة  -

 بيل تطويروالمؤسسات والهيئات المحلية واإلقليمية والدولية ذات الصلة في س

 التعليم الجامعي.

ي إنشاء قاعدة بيانات بحيث يقوم أعضاء هيئة التدريس بنشر إنتاجهم المعرف -

ليمية والعلمي من خاللها بغية تبادل الخبرات فيما بينهم بما يخدم العملية التع

 .  التعلُّمية

لمي عفي سبيل اإليفاء بمتطلبات التنمية؛ نوصي بأن تقوم الوزارة بإجراء مسح  -

والئية سيما ال  -لإلمكانات المتاحة ومصادر القوة والضعف في الجامعات السودانية 

 بغية المواءمة بين اإلمكانات المتاحة واألهداف التي تريد تحقيقها.   –

ي إعادة النظر في تخطيط ونظم الدراسة واإلدارة في مؤسسات التعليم الجامع -

 واصفات العالمية. ومراقبة أدوات الجودة فيها وفقًا للم

عليمية إستخدام معايير مقننة وموضوعية للتقويم المستمر لكل جوانب العملية الت -

ومخرجاتها بمؤسسات التعليم الجامعي والتي تتضمن الطالب، األهداف، طرائق 

قويم يير التالتدريس وتقنياته، فضاًل عن أساليب التقويم واإلمتحانات وذلك وفقًا لمعا

 العالمية. 

دة اإلستفابالتنسيق بين األقسام األكاديمية بمؤسسات التعليم الجامعي ذات العالقة  -

 يس.من الخبرات المتاحة والتعاون فيما بينها لسد النقص في  أعضاء هيئة التدر
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ع متعزيز مفهوم تدويل التعليم الجامعي من خالل إستحداث البرامج المشتركة  -

ص على وتوقيع مذكرات التفاهم والحر عة الصيت،الجامعات العالمية واإلقليمية ذائ

عضاء أتنفيذها مع التأكيد على شمولها البحث العلمي والتأليف المشترك، وانتقال 

 هيئة التدريس والطالب في مختلف المجاالت.

بحاث دعم البحث العلمي في الجامعات السودانية، وإنشاء المراكز القومية لأل  -

ي باحثين فالعالمية بالقدر الذي يتيح سبل التعاون  بين الالمرتبطة بمراكز األبحاث 

 العالي.   التعليممؤسسات 

 :قائمة المراجع

(. منظومة تكنولوجيا التعليم. الخرطوم: 2017الحسن، عصام إدريس كمتور ).1

 دار جامعة الخرطوم للنشر. 

  (." التعليم العالي: الواقع والتغيير" أنظر الموقع :2018سليم، ماهر ).2 

https://alghad.com/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%

D9%84%D9%8A%D9%85- 

نة الجامعي العربي أوضاعه الراه(. التعليم 2014الشهواني، هاشم حسن حسين ).3
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Abstract: This study seeks to present an analytical theoretical 
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development and modernization processes based on employing 

instructional and information technology issues. From here the 

aims  of the study are to stand on the challenges the Sudanese 

university education is facing in the light of contemporary 

developments, and then identifying the possibility of increasing 

the opportunities for development and modernization that can 

be achieved in Sudanese university education due to the use 

and investment of instructional and information technology 

issues and determining the extent to which distance learning in 

its interactive systemic concept contributes to providing 

effective solutions for teaching in higher education institutions 

In light of the Covid-19 pandemic. The study followed the and 

analytical descriptive methodology, thus, the paper included 

some literature, results and conclusions, through which the 

ministry of higher education hopes to bring about a qualitative 

leap in Sudanese university education in terms of development 

and modernization that can be achieved through the use and 

investment of instructional and information technology issues. 

The study was concluded with some recommendations, the 

most important is reformulation of the objectives of the 

Sudanese university education in light of the results of the 

information revolution and its implications for preparing 

appropriate human to the requirements of the era. Preparing the 

faculty members of Sudanese universities with their various 

specializations, science degrees and their experiences to use 

information and communication technology. Adopting an 

interactive distance learning system in university education in 

light of the unknown Covid-19 pandemic to ensure the learning 

of every student in university education institutions according 

to his capabilities and abilities. 

Key Words: Modern vision, Sudanese university education, 

Contemporary developments. 
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ة في مناهج الفيزياء لمرحلة التعليم الثانوي في الجمهورية اليمني محتوى تقويم

 ضوء مهارات القرن الحادي والعشرين

  

 

 

 

 

( من 3-1هدفت الدراسة إلى تقويم محتوى مناهج الفيزياء للصفوف ) ملخص:

مرحلة التعليم الثانوي في الجمهورية اليمنية في ضوء مهارات القرن الحادي 

والعشرين، وتكونت عينة الدراسة من محتوى مناهج الفيزياء لهذه الصفوف، 

العشرين مكونة من ولتحقيق هذا الهدف أعد الباحثان قائمة بمهارات القرن الحادي و

أن ( مهارة فرعية موزعة على ست مهارات رئيسة، وأظهرت نتيجة الدراسة 31)

-1الفيزياء للصفوف )في محتوى مناهج  مهارات القرن الحادي والعشرينتوزيع 

مهارة التفكير الناقد وحل جاء متفاوتاً؛ إذ حصلت ( من مرحلة التعليم الثانوي 3

بدرجة توافر عالية جداً، تليها مهارة الثقافة  على المرتبة األولى المشكالت

المعلوماتية بدرجة توافر عالية جداً، تليها مهارة التواصل والعمل في فريق والقيادة 

بدرجة توافر عالية جداً، ثم مهارة االبتكار واالبداع بدرجة توافر منخفضة، ثم 

، وأخيراً كانت مهارة المهنة والتعلم المعتمد على الذات بدرجة توافر منخفضة

 مهارة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت غير متوافرة. 

وي، تقويم المحتوى، مناهج الفيزياء، مرحلة التعليم الثان الكلمات المفتاحية:

 .  مهارات القرن الحادي والعشرين

 

 

 

 

 نادية محمد العطابد. 

 وطرق تدريس العلوم المشارك أستاذ مناهج 

 المملكة العربية -جامعة بيشةكلية التربية 

 السعودية

 الرب عبد محمد هللا حسن . عبدد

أستاذ مناهج وطرق تدريس العلوم 

 المشارك

 اليمن -كلية التربية جامعة إب
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 مقدمة

التي  يشهد القرن الحالي عدداً من التطورات العلمية والتقنية في شتى الميادين،

أسهمت في فرض تغيرات على األنظمة المختلفة عامة والنظام التربوي خاصة؛ 

قادرة  األمر الذي ألقى على عاتق النظام التربوي والتعليمي مسؤولية إعداد أجيال

 مام بإكسابهم مهارات القرن الحاديعلى مواجهة تحديات العصر من خالل االهت

 والعشرين، التي تساعدهم على التكيف مع العالم المتغير.  

 في أحدثت تغييرات والعشرين الحادي القرن في الحاصلة والتطورات فالتغيرات

ألمر والعشرين؛ ا الحادي القرن مهارات على التركيز إلى فانتقلت التعليم؛ أهداف

في تطوير عناصر العملية  التفكير إعادة التعليميةالمؤسسات  على الذي فرض

ً لم ً ضروريا واكبة التعليمية، ومن أهمها تطوير المناهج الدراسية؛ إذ تعد مطلبا

لحادي االتجاهات الحديثة في التربية العلمية لتهيئة المتعلمين لمهارات القرن ا

 (.  5: 2020)زامل، والعشرين 

هج الدراسية ما أكده كل من: مظاهر االهتمام بتطوير المنا ومن

اللذين (Smith, 2010: 211)،وسميث (Anderson, 2012: 106)أندرســون

عولمة، والتقني، وال أشارا إلى أن التغيرات المعاصرة المتمثلة في التقدم العلمي

رة ومتطلبات واحتياجات سوق العمل يفرض على العمليـة التعليميـة ضـرورة مساي

يمية؛ إذ التعل للمناهج بإيجابية معه من خالل التطوير المستمر هذا الواقع بالتفاعل

إن مناهج العلوم في حاجة إلى محتوى علمـي متطـور ليواكـب التطورات 

 والتغيرات العلمية والتقنية المعاصرة.

 ويعد اتجاه مهارات القرن الحادي والعشرين من االتجاهات التي نالت اهتمام

ادي بدمج مهارات القرن الح لالهتمام عالميةكثيرة تدعوا ظهرت التربويين؛ لذلك

 على أهمية دمج(Gut, 2011: 6)جت  والعشرين في المناهج الدراسية، فقد أكدت

 مهارات القرن الحادي والعشرين في المناهج الدراسية. 

ً بمتطلبات العصر الحالي؛ إذ ً وثيقا تمكن  وتكمن أهميتها في أنها ترتبط ارتباطا

ًرا وفر إطااالنخراط في عملية التعلم وإنجاز العديد من األهداف, كما ت المتعلمين من

سيكون ومنظًما يضمن انخراطهم في عملية التعلم ويساعدهم في بناء ثقتهم بأنفسهم, 

ون المتعلمون مستعدين للتفكير والتعلم والعمل وحل المشكالت والتواصل والتعا

ا هم مزيدً أن تولي األدوار القيادية يمنحوالمشاركة بفاعلية طوال حياتهم، فضالً عن 

 . (Kay, 2010)من التحكم في حياتهم
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؛ 2018والدراسات كدراسة كل من: )حجة،  األدبيات وفي هذا الصدد أكدت بعض

؛ 2018؛ المنصور، 2020؛ الشهراني وآل محفوظ، 2014؛ شلبي، 2016سبحي، 

(Gut, 2011; Alismail& McGuire, 2015 ورة بناء ضر علىالتي أكدت

وتطوير المناهج في ضوء مهارات القرن الحادي والعشرين، وهذا يدعو إلى 

 ضرورة النظر لألوضاع الحالية لمناهج العلوم للتعرف إلى مدى توافر مهارات

ى القرن الحادي والعشرين بها وتحديد مدى إسهامها في تنمية تلك المهارات لد

 .المتعلمين

إلى ثالث مجاالت )مهارات رئيسة(  عشرينوصنفت مهارات القرن الحادي وال

 (P21, 2010: 9-10; Trilling& Fadel, 2009: 45-86)هي:

 : Learning and Innovation Skillsأوالً: مهارات التعلم واالبتكار 

ي فهي المهارات المعنية بتنمية قدرات المتعلمين على النجاح المهني والشخصي 

ي كار التالقرن الحالي, وتتكون من المهارات الرئيسة اآلتية: مهارة اإلبداع واالبت

ناقد تتضمن التفكير بشكل خالق، والعمل االبتكاري مع آخرين، ومهارة التفكير ال

, ية عقلية تضم مجموعة من مهارات التفكيروحل المشكالت التي تعرف بأنها عمل

يء يستخدم بصورة منفردة أو مجتمعه دون التزام بأي ترتيب معين للتحقق من الش

لتعاون أو التوصل إلى استنتاج أو تعميم أو قرار، باإلضافة إلى مهارة التواصل وا

الذي يقصد بالتواصل مهارات معالجة وتفسير المعلومات سواء لفظية أو غير 

ع مفظية, أما التعاون فيقصد به إبراز روح العمل الجماعي والقيادة والتكيف ل

 مختلف األدوار والمسؤوليات, والعمل بشكل مثمر مع اآلخرين, واحترام وجهات

 النظر المختلفة. 

 Informationثانياً: مهارات تكنولوجيا المعلومات والوسائط اإلعالمية 

Technology and Media Skills: 

 يكون الفرد فعاالً في القرن الحادي والعشرين يجب أن يمتلك مجموعة من حتى

ات المهارات المتعلقة بالمعلومات واإلعالم والتكنولوجيا, وتتكون هذه المهار

مثل في الرئيسة من المهارات الفرعية اآلتية: مهارة الثقافة المعلوماتية التي تت

افة لمعلومات وإدارتها، ومهارة ثقالوصول إلى المعلومات وتقييمها، واستخدام ا

 ة كأداةتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت التي تتمثل في تطبيق التكنولوجيا بفاعلي

للبحث وأدوات التواصل وشبكات التواصل االجتماعي بنجاح للوصول إلى بناء 

 وإدارة وتقييم المعلومات. 
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 Life and Career Skillsثالثاً: مهارات الحياة والمهنة 

اً, على المهارات المسؤولة عن تنمية مهارات المتعلم ليصبح موجهاً ذاتي ويقصد بها

نحو مستقل ضمن قوى عاملة قادرة على التكيف مع التغير وإدارة المشروعات 

ي أن فوتحمل المسؤولية وقيادة اآلخرين والوصول إلى نتائج، وتتمثل هذه المهارة 

عن  مع أدوار ومسؤوليات متنوعة، فضالً  يكون لدى المتعلمين القدرة على التكيف

على  القدرة على وضع أهداف قابلة للقياس, واختيار األولويات، إلى جانب القدرة

لعمل التفاعل مع اآلخرين على نحو فعال، والقدرة للوصول إلى األهداف, وإنجاز ا

ضمن جداول زمنية محددة، عالوة على العمل على تحقيق هدف مشترك, واستخدام 

 تواصل الفردي لتدريب اآلخرين على اكتساب المهارات. ال

رن وقد أجريت بعض الدراسات للتحقق من درجة مراعاة مناهج العلوم لمهارات الق

ن في الحادي والعشرين إدراًكا منها بأهمية تضمين مهارات القرن الحادي والعشري

لى تحديد ( التي هدفت إ2014دراسة شلبي ) مناهج العلوم، ومن هذه الدراسات

 مهارات القرن الحادي والعشرين التي يمكن تضمينها في مناهج العلوم بمرحلة

ي فالتعليم األساسي بمصر، وتقويم محتوى كتب العلوم الحالية في هذه المرحلة 

ضوء توافر هذه المهارات، ولتحقيق هذه األهداف استخدمت الدراسة المنهج 

ة ت القرن الحادي والعشرين األساسيالوصفي التحليلي للوصول إلى قائمة مهارا

اسي والفرعية، واستخدم تحليل المحتوى لتحليل محتوى كتب العلوم بالتعليم األس

ً في 6التي بلغ عددها ) ً واضحا ناول ت( كتب دراسية، وأظهرت نتائج الدراسة تدنيا

 هذه المهارات في كتب العلوم، وبناًء على ذلك أعدت الدراسة مصفوفتين لمدى

يم ي التعلهذه المهارات وتتابعها في كٍل من المرحلة االبتدائية واإلعدادية ف توافر

 .األساسي

( فقد هدفت إلى معرفة مدى تضمنين مهارات القرن 2016أما دراسة سبحي )

ربية الحادي والعشرين في مقرر العلوم المطور للصف األول المتوسط بالمملكة الع

سلوب أالسعودية، ولتحقيق هذا الهدف استخدمت الباحثة المنهج الوصفي القائم على 

ل ات العلوم المطورة للصف األوتحليل المحتوى، وتمثلت عينة الدراسة في مقرر

نين المتوسط، وكشفت نتائج الدراسة عن عدد من النتائج، أهمها: تدني مستوى تضم

 مقررات العلوم المطورة لمهارات القرن الحادي والعشرين. 

( إلى الكشف عن درجة تضمين كتب العلوم 2018بينما هدفت دراسة حجة )

ع، والثامن، والتاسع( في فلسطين بمهارات للمرحلة األساسية العليا للصفوف )الساب
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القرن الحادي والعشرين الرئيسة والفرعية، وأُستخدم المنهج الوصفي القائم على 

أسلوب تحليل المحتوى، وتكونت عينة الدراسة من األهداف، وفقرات المحتوى، 

ني واألنشطة العلمية، وأسئلة التقويم، وأفضت الدراسة لعدد من النتائج، أهمها: تد

تضمنين كتب العلوم لمهارات القرن الحادي والعشرين، وهي: التفكير الناقد وحل 

المشكالت، وثقافة المعرفة والتواصل، والتكنولوجيا، والمبادرة والتوجيه الذاتي، 

 والقيادة والمسؤولية. 

( إلى معرفة درجة تضمين مهارات القرن الحادي 2018وهدفت دراسة المنصور )

ق توى كتب العلوم لمرحلة التعليم األساسي في األردن، ولتحقيوالعشرين في مح

كتب  هدف الدراسة اُستخدم المنهج الوصفي المتمثل بأسلوب تحليل المحتوى لتحليل

العلوم للصفوف )الخامس، والسادس، والسابع( من مرحلة التعليم األساسي، 

في كتب  وأظهرت نتائج الدراسة أن تضمين مهارات القرن الحادي والعشرين

م العلوم لمرحلة التعليم األساسي جاءت بدرجة متوسطة، وقد حلت مهارات التعل

واالبتكار في المرتبة األولى بدرجة تضمين مرتفعة، وجاءت مهارات المهنة 

قافة والحياة في المرتبة الثانية بدرجة تضمين متوسطة، في حين كانت مهارات الث

 مين منخفضة. الرقمية في المرتبة األخيرة بدرجة تض

( معرفة مـدى تضـمين مهـارات القـرن الحـادي 2019وحاولت دراسة العمر )

ألردن، والعشــرين فــي كتــب الفيزيــاء للمرحلــة األساســية العليــا فــي ا

 لفيزياءواسـتخدمت الباحثـة المـنهج الوصـفي، وتمثلــت عينــة الدراسة في كتاب ا

ة جزأيـه األول والثـاني مـن كتـب الفيزياء للمرحلللصف التاسـع األساسـي ب

دي األساسية العليا، وأظهرت نتائج الدراسة أن درجة تضمين مهارات القرن الحا

م والعشرين في كتاب الفيزيـاء للصــف التاسـع األساســي جــاءت بشـكل عــا

حل اقد ومتدنيــة فـي جميــع المهــارات الرئيسة، ما عدا مهارات التفكير الن

ـة المشكالت؛ إذ أظهـرت نتـائج الدراسـة ارتفاع نسبتها، إلى جانب تـدني درج

نهـا، المهـارات الفرعيـة لمهـارات القـرن الحـادي والعشـرين فـي عـدد كبيـر م

نفيذ فضالً عن عـدم تـوافر عـدد مـن المهارات الفرعية، هي: تحليل اإلعالم، وت

ن، إعالميـة، وإدارة المشروعات، وقيادة اآلخري االبتكارات، وابتكار منتجـات

 .والمسؤولية عن اآلخرين

( فقد هدفت إلى تقويم محتوى مناهج 2020أما دراسة الشهراني وآل محفوظ )

العلوم بالمرحلة المتوسطة في ضوء مهارات القرن الحادي والعشرين, وأُستخدم 
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من الوحدات في مناهج المنهج الوصفي, وقد تم تطبيق عملية التقويم على عدد 

إحدى الوحدات من كل فصل دراسي،ومن ثم  العلوم بالمرحلة المتوسطة, باختيار

( وحدات متضمنة في كتب العلوم بالمرحلة 6فإن عينة الدراسة تمثلت في )

المتوسطة, وأسفرت نتائج الدراسة عن نتائج متعددة، أهمها: أن مهارات التعليم 

لعلوم للمرحلة المتوسطة بدرجة ضعيفة, وأن مهارات واإلبداع متوافرة في مناهج ا

الثقافة الرقمية في منهج العلوم للصف الثالث المتوسط غير متوافرة, بينما هي 

متوافرة في مناهج الصف الثاني المتوسط بدرجة ضعيفة, وأن مهارات الحياة 

 والمهنة غير متوافرة بمناهج العلوم. 

اولها لسابقة اتفقت مع الدراسة الحالية في تنمما سبق؛ يتضح أن جميع الدراسات ا

لتقويم محتوى مناهج العلوم أو أحد فروعها في ضوء مهارات القرن الحادي 

والعشرين، ويتضح أن جميعها استخدمت أسلوب تحليل المحتوى أحد أساليب 

لسابقة المنهج الوصفي، وهذا ما اتفق مع الدراسة الحالية، كما أن بعض الدراسات ا

، على عينة من مناهج العلوم في مرحلة التعليم األساسي كدراستي )شلبي أجريت

(، بينما أجريت بعض الدراسات على المرحلة األساسية 2018؛ المنصور، 2014

؛ الشهراني وآل محفوظ، 2018؛ حجة، 2016العليا )المتوسطة( كدراسة )سبحي، 

، ف التاسع األساسي(، في حين أجريت دراسة واحدة على منهج الفيزياء للص2020

 لفيزياءواختلفت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في أنها أجريت على مناهج ا

 للصفوف الثالثة بالمرحلة الثانوية. واتفقت جميعها مع الدراسة الحالية في

استخدامها ألداة تحليل المحتوى عند التحليل في ضوء مهارات القرن الحادي 

 والعشرين. 

قد ستوى المحلي واستجابة لالتجاهات والتطورات الحديثة المحلية فأما على الم

وم هج العلسعت وزارة التربية والتعليم في اليمن إلى تطوير مناهج العلوم ووثيقة منا

ر استجابة لالحتياجات الوطنية، ولمواجهة التحديات العالمية المعاصرة في عص

لوم ير العالمية في مناهج العتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت؛ لتواكب المعاي

إن ف(. وعلى الرغم من ذلك 2013والتطورات المعاصرة )اإلدارة العامة للمناهج، 

في  ( أشارت إلى أن مناهج العلوم مازالت تشهد قصوراً بارزاً 2008دراسة سالم )

عشرين، تناولها للقضايا والمشكالت العلمية ذات الصلة بمتطلبات القرن الحادي وال

ن درتها على تلبية احتياجات المتعلمين وإعدادهم لمواجهة تحديات القروعدم ق

 الحادي والعشرين. 
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 مشكلة الدراسة

إلى أن من أهم دواعي (Trilling& Fadel, 2009: 7)أشار ترلينج وفادل

االهتمام بتحقيق مهارات القرن الحادي والعشرين ضعف الطلبة المتخرجين من 

ة، والكليات والجامعات في بعض المهارات األساسيالمرحلة الثانوية، والمدارس 

هارات وعدد كبير من المهارات التطبيقية، مثل: االتصاالت الشفوية والمكتوبة، وم

ي وأخالقيات العمل، والعمل الجماع واالحتراف التفكير النقدي وحل المشكالت،

 . لمشاريعوالتعاون، والعمل في فرق متنوعة، وتطبيق التكنولوجيا، والقيادة وإدارة ا

الية إلـى أن نواتج التعلم في برامج العلوم الح(Bybee, 2010: 213)وأشار بايبي

 وأنهم، لم تعـد كافية إلعداد المتعلمين للحياة والعمل في القرن الحادي والعشرين

 رن.يواجهـون خطورة تتمثل في إعدادهم ألعمال باتت مرشحة لالختفاء في هذا الق

؛ مفرح، 2020وأكدت عدد من الدراسات المحلية كدراسة كٍل من: )الجاجي، 

على وجود قصور في مناهج العلوم تتمثل في إهمال تضمين بعض  )2010

اض جاهات الحديثة وانخفالمعارف الحديثة، إلى جانب إهمال لطبيعة العلم واالت

ين ما بنسبة تحققها لمعاير التربية العلمية الحديثة؛ ما يؤكد وجود فجوة واسـعة 

ع ي مجتمـيتعلمه المتعلمين في المدرسة، وتلك التي يحتاجونها في الحياة والعمـل فـ

 للحياة عصر العلم والمعرفة، وأن المناهج الحالية لم تعد كافية إلعداد المتعلمين

 ـوجي.  عمـل في عالم يتميز بالتغيير المستمر والمتسارع يقوده التطور التكنولوال

ادي قرن الحلذا فقد ارتأى الباحثان القيام بإجراء الدراسة الحالية لتحديد مهارات ال

ي في والعشرين الالزم تضمينها في محتوى مناهج الفيزياء لمرحلة التعليم الثانو

ن تضمين مهارات القرن الحادي والعشري لى درجةالجمهورية اليمنية، والوقوف ع

 آلتية: افي محتوى هذه المناهج، وعليه فإن مشكلة الدراسة الحالية تتحدد باألسئلة 

اء ما مهارات القرن الحادي والعشرين الالزم توافرها في محتوى مناهج الفيزي-

 ( من مرحلة التعليم الثانوي في الجمهورية اليمنية؟3-1للصفوف )

( من مرحلة التعليم 3-1درجة تضمين محتوى مناهج الفيزياء للصفوف ) ما-

 الثانوي في الجمهورية اليمنية لمهارات القرن الحادي والعشرين؟ 

 أهداف الدراسة: 

 هدفت الدراسة الحالية إلى:

الالزم توافرها في محتوى مناهج  . بناء قائمة مهارات القرن الحادي والعشرين1

 ( من مرحلة التعليم الثانوي في الجمهورية اليمنية. 3-1الفيزياء للصفوف )
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( من مرحلة 3-1. استقصاء درجة تضمين محتوى مناهج الفيزياء للصفوف )2

 التعليم الثانوي في الجمهورية اليمنية لمهارات القرن الحادي والعشرين. 

 أهمية الدراسة:

تـوى ليـل محتنطلــق أهميــة هــذه الدراســة مــن أهميــة موضــوعها المتعلــق بتح 

 ً دمن أهم ألحـد أهـم المـداخل العالميـة الحديثـة التي تع مناهـج الفيزياء وفـقا

ن االتجاهات والمداخل العالمية في تصميم المناهج في الوقت الحالي، وتكمـــ

هج فـي ائجها التي ستقدم تغذية راجعة لمصممي المنـاأهميـــة الدراسة كذلك في نت

انوي الجمهورية اليمنية حـول مـدى تضـمين منـاهج الفيزياء لمرحلة التعليم الث

لمهارات القرن الحادي والعشرين التي قد تساعدهم في إعادة النظر ومراعاة 

 داةأتـوفر تضمين مناهج الفيزياء بهذه المهارات، فضالً عن أن الدراسة الحالية 

موضوعية لتحليـل محتوى مناهج الفيزياء فـي ضـوء مهارات القرن الحادي 

ند والعشرين، وهو ما قد يفيد معلمي الفيزياء في التأكيد على هذه المهارات ع

 تدريسهم. 

 حدود الدراسة  

ة ( من مرحل3-1تتحدد الدراسة الحالية بتحليل محتوى مناهج الفيزياء للصفوف )

( في ضوء مهارات القرن 2017ثانوي في الجمهورية اليمنية )طبعة التعليم ال

الت، الحادي والعشرين المحددة بست مهارات هي: مهارة التفكير الناقد وحل المشك

رة ومهارة االبتكار واإلبداع،ومهارة التواصل والعمل في فريق والقيادة، ومها

مهنة لوماتية، ومهارة التكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، ومهارة الثقافة المع

 والتعلم المعتمد على الذات. 

  مصطلحات الدراسة:

 تقويم مناهج الفيزياء:

 عملية منهجية منظمة لجمع البيانات وتفسيرها وتحليلها بهدف إصدار حكم على

ي درجة تضمين محتوى مناهج الفيزياء التي أصدرتها وزارة التربية والتعليم ف

( 3-1( المقرر تدريسها لطلبة الصفوف )2017الدراسي )الجمهورية اليمنية للعام 

 من مرحلة التعليم الثانويلمهارات القرن الحادي والعشرين.  

 مهارات القرن الحادي والعشرين: 

stPartnership for 21 عرفتها الشراكة من أجل مهارات القرن الحادي والعشرين

Century Skills (P21)التّعلم واإلبداع، بأنها: "مهارات تتضمن: مهارات 
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 ,P21المعلومات واإلعالم والتكنولوجيا، والمهارات الحياتية والمهنية" ومهارات

2008) .) 

بأنها: "المهارات (Trilling & Fadel, 2009: 48)ويعرفها ترلينج وفادل

 مهارات والمعرفة والخبرات األكثر طلباً في القرن الحادي والعشرين، والمتمثلة في

لحياتية االمعلومات واإلعالم والتكنولوجيا، والمهارات  ومهارات واإلبداع،التّعلم 

 والمهنية".

ً بأنها: المهارات الضرورية الالزم توافرها في محتوى كتب  وتعرف إجرائيا

مهارة الفيزياء للمرحلة الثانوية وتشمل )مهارة التفكير الناقد وحل المشكالت، و

لوجيا والعمل في فريق والقيادة، ومهارة تكنو االبتكار واإلبداع،ومهارة التواصل

تمد لم المعالمعلومات واالتصاالت، ومهارة الثقافة المعلوماتية، ومهارة المهنة والتع

 على الذات(.

 منهجية الدراسة وإجراءاتها: 

 منهج الدراسة:

درجة تضمين  تم استخدام المنهج الوصفي ذو أسلوب تحليل المحتوى للتعرف إلى

ف مهارات القرن الحادي والعشرين من خالل تحليل محتوى مناهج الفيزياء للصفو

 ( من مرحلة التعليم الثانوي. 1-3)

 مجتمع الدراسة وعينتها:

( من 3-1تمثل مجتمع الدراسة وعينتها في محتوى مناهج الفيزياء للصفوف )

ع ( يوضح وصف مجتم1) مرحلة التعليم الثانوي في الجمهورية اليمنية، والجدول

 الدراسة وعينتها. 

 (: وصف مجتمع الدراسة وعينتها1جدول )

 عدد الصفحات عدد الوحدات  الطبعة الكتاب

 2017 الفيزياء للصف األول الثانوي
8 194 

 2017 الفيزياء للصف الثاني الثانوي
10 271 

 210 9 2017 الفيزياء للصف الثالث الثانوي

 675 27 المجموع

( وحدة 27(: أن مجموع عدد الوحدات الدراسية التي تم تحليلها )1يظهر الجدول )

( صفحة، بعد استبعاد مقدمة 675دراسية، وبلغ إجمالي الصفحات التي تم تحليلها )
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الكتاب، وعناوين الوحدات الدراسية، واألسئلة الموجودة في نهاية الوحدات 

 الدراسية، فضالً عن الفهارس والمالحق.    

 أداة الدراسة: 

 لغرض الوصول إلى هدف الدراسة؛ تطلب ذلك بناء قائمة بمهارات القرن الحادي

( من 3-1والعشرين التي ينبغي أن تتضمنها موضوعات مناهج الفيزياء للصفوف )

ج المناه مرحلة التعليم الثانوي في الجمهورية اليمنية, ليتم في ضوئها تحليل محتوى

 قيد الدراسة. 

  ن قائمة مهارات القرن الحادي والعشرينالهدف م 

ياب تهدف قائمة مهارات القرن الحادي والعشرين إلى الحكم على درجة توافر أو غ

( من 3-1مهارات القرن الحادي والعشرين في محتوى مناهج الفيزياء للصفوف )

 مرحلة التعليم الثانوي في الجمهورية اليمنية. 

  والعشرينبناء قائمة مهارات القرن الحادي 

لبناء القائمة تم االطالع على مجموعة من األدبيات والمصادر والدراسات ذات 

؛ الحطيبي، 2020العالقة بمهارات القرن الحادي والعشرين مثل: )الحارثي، 

 Opfer&Saavedra, 2012Trilling،2020؛ العطاب، 2020؛ زامل، 2018

& Fadel, 2009, ؛P21, 2010،) سابقة التي تناولت ومراجعة الدراسات ال

تحليل محتوى مناهج العلوم في ضوء هذه المهارات، وبناًء على ما سبق فقد تم 

التوصل إلى قائمة مهارات القرن الحادي والعشرين في صيغتها األولية التي تناسب 

( من مرحلة التعليم الثانوي, وبما تتوافق مع طبيعة 3-1المرحلة العمرية للصفوف )

راجعة أصبحت هذه األداة بصورتها األولية مكونة من ست مهارات العلوم, وبعد الم

( مهارةً، هي: مهارة التفكير الناقد وحل 36للقرن الحادي والعشرين تتضمن )

( 6( مهارات، ومهارة االبتكار واإلبداع وتضمنت )7المشكالت وتضمنت )

، ( مهارات6مهارات، ومهارة التواصل والعمل في فريق والقيادة وتضمنت )

( مهارات، ومهارة الثقافة 6ومهارة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وتضمنت )

( مهارات، ومهارة المهنة والتعلم المعتمد على الذات 5المعلوماتية وتضمنت )

 ( مهارات. 6وتضمنت )

 قائمة مهارات القرن الحادي والعشرين صدق 

تم عرضها في صورتها األولية على مجموعة  للتأكد من الصدق الظاهري للقائمة

من السادة المحكمين من أعضاء هيئة التدريس في كليات التربية بالجامعات اليمنية 
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مهارات القرن الحادي والجامعات السعودية، وذلك الستطالع آرائهم حول صالحية 

فيها من  للمرحلة الثانوية ومالءمتها لطبيعة منهج الفيزياء، وإبداء الرأي والعشرين

حيث: الشمولية للمهارات، وارتباط المهارات الفرعية بالمهارات الرئيسة، والصحة 

العلمية والسالمة اللغوية، وصالحيتها للهدف الذي وضعت من أجله، وقد أبدى 

المحكمون آراءهم ومالحظاتهم حول األداة، وأدت نتيجة التحكيم إلى حذف بعض 

عض المهارات األخرى؛ وبذلك أصبحت أداة المهارات الفرعية، وتعديل صياغة ب

( مهارةً موزعةً على ست 31التحليل جاهزة بصيغتها النهائية، وتتكون من )

مهارات للقرن الحادي والعشرين وهي: مهارة التفكير الناقد وحل المشكالت 

( مهارات، ومهارة 5( مهارات، ومهارة االبتكار واإلبداع وتضمنت )6وتضمنت )

( مهارات، ومهارة تكنولوجيا 5ل في فريق والقيادة وتضمنت )التواصل والعم

( مهارات، ومهارة الثقافة المعلوماتية 5المعلومات واالتصاالت وتضمنت )

( 5( مهارات، ومهارة المهنة والتعلم المعتمد على الذات وتضمنت )5وتضمنت )

 مهارات.     

 خطوات التحليل:  

 لتحقيق الهدف من هذه الدراسة تم اتباع خطوات التحليل اآلتية: 

 الهدف من التحليل:-

( من مرحلة 3-1تمثل في تحديد درجة تضمين محتوى مناهج الفيزياء للصفوف )

 التعليم الثانوي لمهارات القرن الحادي والعشرين مع رصد تكراراتها ونسبها

 المئوية. 

 وحدة التحليل:-

صورة( )الفكرة( التي يعبر عنها بـ: )الكلمة أو الجملة أو الموضوع أو الاختيرت 

 بوصفها وحدة لتحليل المحتوى لمناسبتها للهدف من عملية التحليل.

 فئات التحليل: -

ليل تحددت فئات التحليل بمهارات القرن الحادي والعشرين الواردة في أداة التح

 ن الحادي والعشرين. ( مهارات للقر6( مهارةً ضمن )31وعددها )

 خطوات التحليل:-

 اتبع الباحثان الخطوات اآلتية في عملية التحليل: 

 قراءة الموضوع بشكل عام قراءة جيدة؛ لتتضح الصورة في ذهن المحلل.-
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هارات قراءة الموضوع نفسه مرة ثانية بصورة متأنية لتحديد الفكرة التي تتضمن م-

 القرن الحادي والعشرين. 

هارات لفكرة بمهارات القرن الحادي والعشرين لتحديد انتماء الفكرة للممقارنة ا-

 . ضمن المهارة وفقاً للتطابق بين مضمون الفكرة مع مضمون المهارة في األداة

 صدق التحليل: -

 تم عرض نموذج من المادة المحللة )وحدتين( على عدد من المحكمين والمختصين

 في مناهج تدريس العلوم، فأجمعوا على صالحية التحليل.  

 ثبات التحليل:-

 ة تحليلللتأكد من ثبات التحليل تم استخدام طريقة الثبات عبر الزمن من خالل إعاد

ة التعليم الثانوي بعد مرور ( من مرحل3-1محتوى مناهج الفيزياء للصفوف )

 تحليلينأسبوعين من التحليل األول، وباستخدام معامل )كابا( لقياس االتفاق بين ال

 (.  2، تم الحصول على النتيجة الموضحة في الجدول )(SPSS)عبر برنامج

 نتيجة معامل كابا لقياس االتفاق والتحقق من ثبات التحليل(: 2ل )جدو

 مستوى الداللة كاباقيمة معامل  المهارة

 0,001 0,769 التفكير الناقد وحل المشكالت

 0,012 0,710 االبتكار واإلبداع

 0,023 0,714 التواصل والعمل في فريق والقيادة

 0,014 1,00 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 0,001 0,769 الثقافة المعلوماتية

 0,031 0,60 المهنة والتعلم المعتمد على الذات

 0,000 0,870 جميع المهارات

جميع (: أن جميع قيم معامل )كابا( سواء لكل مهارة على حدة أم ل2يبين الجدول )

ً عند مستوى ) ع (، وهذا يدل على أن التحليل يتمت0,01المهارات دالة إحصائيا

 بالثبات.  

 إجراءات عملية التحليل:

صفحاتها والحصول على تم تحليل كل وحدة على حدة ومراجعة كل صفحة من 

 درجة تكرار البنود في شكل تحليل وصفي كمي.

 األساليب اإلحصائية:

تم استخدام التكرارات والنسب المئوية لإلجابة عن أسئلة الدراسة، إلى جانب معامل 

)كابا( لقياس االتفاق وإيجاد الثبات. وللحكم على نسب توافر مهارات القرن الحادي 

( لمرحلة التعليم الثانوي، تم قسمة 3-1الفيزياء للصفوف )والعشرين في مناهج 
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(، ثم 16,7( التي تمثل المهارات الست فبلغت )6( على )%100النسبة المئوية )

(، ثم إيجاد طول الفئة من خالل قسمة المدى على 16,7صفر=-16,7إيجاد المدى )

 ( يوضح ذلك.3(، والجدول )5,56=3÷16,7عدد الفئات )

يار الحكم على توافر مهارات القرن الحادي والعشرين في مناهج الفيزياء (: مع3جدول )

 لصفوف مرحلة التعليم الثانوي 

 التفسير المدى

 منخفضة %5,56 –أكبر من صفر% 

 متوسطة 11,13% – %5,57

 عالية 16,7% –% 11,14

ً  % وأعلى16,8  عالية جدا

ة أو (: تفسير نسبة توافر المهارة في المحتوى )منخفضة أو متوسط3يبين الجدول )

ً لوقوعها ضمن المدى المحدد في الفئات الثالث، أما في حالة ب لوغ عالية( وفقا

 وأعلى( فستفسر على أنها عالية جداً.  %16,8النسبة )

 عرض النتائج ومناقشتها:

 األول: النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال 

ما مهارات القرن الحادي والعشرين الالزم توافرها في : لإلجابة عن السؤال

( من مرحلة التعليم الثانوي في 3-1محتوى مناهج الفيزياء للصفوف )

 الجمهورية اليمنية؟

وبعد عرضها على مجموعة من ، مهارات القرن الحادي والعشرينتم بناء قائمة 

( 31ن )المحكمين؛ تم التوصل إلى قائمة بهذه المهارات بصورتها النهائية, مكونة م

مهارة فرعية موزعة على ست مهارات رئيسة للقرن الحادي والعشرين, كما هي 

 (.    4موضحة في الجدول )

مناهج الفيزياء  (: مهارات القرن الحادي والعشرين الالزم توافرها في محتوى4جدول )

 ( من مرحلة التعليم الثانوي في الجمهورية اليمنية3-1للصفوف )

مهارات القرن 
 الحادي والعشرين

 مهارات القرن الحادي والعشرين الفرعية م

التفكير الناقد وحل 

 المشكالت

 يتضمن مواقف/ مشكالت تتطلب إبداء وجهات النظر المختلفة.  1

 يتضمن تفسير المعلومات والظواهر الطبيعية.  2

 يعرض مواقف/مشكالت تتطلب إصدار األحكام واتخاذ القرار.  3

 يتضمن أنواعاً مختلفة من المشكالت غير المألوفة.  4

 يتضمن أنواعاً مختلفة من االستنباط )االستقراء، االستدالل ...الخ(.   5

 يعطي فرصة للحكم على اإلجابات المختلفة.  6

 يتضمن مواقف/مشكالت تتطلب أنواعاً مختلفة من الحلول غير المألوفة. 1 االبتكار واالبداع
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مهارات القرن 
 الحادي والعشرين

 مهارات القرن الحادي والعشرين الفرعية م

 يحث على بناء األفكار وتوسيعها.   2

 مواقف تعليمية تتطلب توليد األفكار لحل مشكلة ملحة. يتضمن  3

 يحث على تنظيم المعلومات وفقاً ألفكار جديدة.  4

 يحث على إضافة تفاصيل جديدة ومتنوعة لفكرة ما.  5

التواصل والعمل في 

 فريق والقيادة

 يتضمن مواقف لتنمية مهارة االتصال الشفوي.  1

 يتضمن مواقف لتنمية مهارة االتصال الكتابي. 2

 يتضمن أنشطة يتطلب أداؤها العمل ضمن فريق.  3

 يتضمن مواقف تحث على القيادة.  4

 يتضمن مواقف تحث على تحمل المسؤولية. 5

تكنولوجيا المعلومات 

 واالتصاالت

 يوجه نحو استخدام التقنيات الرقمية واإلنترنت للوصول إلى المعلومات. 1

 استخدامشبكاتالتواصالالجتماعيفيعمليتي التعليم والتعلم.يحث على  2

 يحث على توظيف األجهزة الذكية فيعمليتي التعليم والتعلم.  3

  يحث على استخدام برامج المحاكاة الحاسوبية في عمليتي التعليم والتعلم.  4

 يحث على الجوانب األخالقية عند استخدام التقنية.   5

 المعلوماتيةالثقافة 

 يتضمن مواقف تتطلب البحث عن المعلومات من مصادرها بفاعلية. 1

 يحث على استخداممصادرالتعلمالتيتسهمفيبناءمعرفة الطالببنفسه.  2

 يحث على تقويم جودة المعلومات ومدى االستفادة منها.  3

 يتضمن مواقف تتطلب إدارة المعلومات وتنظيمها وتلخيصها.   4

 امها.يركز على الجوانب األخالقية والقانونية في الحصول على المعلومات واستخد 5

المهنة والتعلم المعتمد 

 على الذات

 ينمي تكييف المتعلم ألدوار ومسؤوليات متنوعة. 1

 يوجه إلى استثمار التغذية الراجعة بفاعلية.  2

إدارة يوجه إلى إدارة المشاريع بكفاءة من خالل تحديد أولويات العمل وتخطيطه و 3

 الوقت.  

 ينمي الشعور بالمسؤولية عن اإلجراءات والنتائج. 4

 يحفز المتعلمين على التساؤل الذاتي. 5

ت، ( مهارا6(: أن مهارة التفكير الناقد وحل المشكالت تضمنت )4يبين الجدول )

مهارة التواصل ( مهارات، بينما تضمنت 5) االبتكار واإلبداعوتضمنت مهارة 

مهارة تكنولوجيا المعلومات ( مهارات، وتضمنت 5) والعمل في فريق والقيادة

ي ( مهارات، ف5) معلوماتيةمهارة الثقافة ال( مهارات، وتضمنت 5) واالتصاالت

 ( مهارات.   5) مهارة المهنة والتعلم المعتمد على الذاتحين تضمنت 

 باإلجابة عن السؤال الثاني:النتائج المتعلقة 
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( من 3-1ما درجة تضمين محتوى مناهج الفيزياء للصفوف ): لإلجابة عن السؤال

 رين؟  قرن الحادي والعشمرحلة التعليم الثانوي في الجمهورية اليمنية لمهارات ال

ن؛ إذ تم القيام بتحليل محتوى هذه المناهج في ضوء مهارات القرن الحادي والعشري

تم حصر المهارات المتضمنة، وبيان النسبة المئوية لكل مهارة في محتوى كل 

 ( يوضح ذلك. 5منهج، والجدول )

( 3-1مناهج الفيزياء للصفوف )المتوافرة في محتوى  مهارات القرن الحادي والعشرين(: نسب 5جدول )

 من مرحلة التعليم الثانوي في الجمهورية اليمنية

مهارات القرن 
 الحادي والعشرين

 

 جميع الصفوف الثالث الثانوي الثاني الثانوي األول الثانوي
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التفكير الناقد وحل 
 المشكالت

41 41% 28 51,8% 24 55,8% 93 47,2% 

 %2 4 %0 0 %7,4 4 %0 0 االبتكار واإلبداع

التواصل والعمل في 

 فريق والقيادة
33 33% 11 20,4% 3 7% 47 23,9% 

تكنولوجيا المعلومات 

 واالتصاالت
0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

 %24,9 49 %32,6 14 %16,7 9 %26 26 المعلوماتيةالثقافة 

المهنة والتعلم المعتمد 
 على الذات

0 0% 2 3,7% 2 4,6% 4 2% 

 %100 197 %21,8 43 %27,4 54 %50,8 100 جميع المهارات

(: أن توزيع مهارات القرن الحادي والعشرين في محتوى مناهج 5يظهر الجدول )

( من مرحلة التعليم الثانوي جاء متفاوتاً؛ إذ بلغ مجموع 3-1الفيزياء للصفوف )

( تكراراً؛ بافتراض أن 197التكرارات لجميع مهارات القرن الحادي والعشرين )

ساوي فهذا يعني أن تكون نسبة توزع هذه التكرارات على الست المهارات بالت

( من تكرارات مهارات القرن الحادي %16,7توافر كل مهارة في المحتوى )

( نجد أن مهارة التفكير الناقد وحل المشكالت 3والعشرين، وبالرجوع للجدول )

(، تليها %47,2( تكراراً، وبنسبة بلغت )93حصلت على المرتبة األولى بمجموع )

(، تليها %24,9( تكراراً، وبنسبة بلغت )49ماتية بمجموع )مهارة الثقافة المعلو

( تكراراً، وبنسبة بلغت 47مهارة التواصل والعمل في فريق والقيادة بمجموع )

%(، ثم مهارة االبتكار واإلبداع ومهارة المهنة والتعلم المعتمد على الذات 23,9)

مهارة تكنولوجيا  (، وأخيراً %2( تكرارات لكل منهما، وبنسبة بلغت )4بمجموع )

(؛ وللحكم على نسبة %0(، وبنسبة بلغت )0المعلومات واالتصاالت بمجموع )
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توافر مهارات القرن الحادي والعشرين في محتوى الفيزياء نجد أن مهارة التفكير 

الناقد وحل المشكالت ومهارة الثقافة المعلوماتية ومهارة التواصل والعمل في فريق 

(، %16,7ة عالية جداً؛ ألن نسبة توافرها كانت أكبر من )والقيادة متوافرة بدرج

بينما مهارة االبتكار واإلبداع ومهارة المهنة والتعلم المعتمد على الذات متوافرة 

(، في %5,56 - %0,1بدرجة منخفضة؛ ألن نسبة توافرهما تقع ضمن المدى )

تتفق هذه حين كانت مهارة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت غير متوافرة. و

( التي بينت تدني تضمين 2019النتيجة مع نتائج الدراسات السابقة كدراسة العمر )

مهارات القرن الحادي والعشرين ماعدا مهارة والتفكير الناقد وحل المشكالت التي 

( التي توصلت إلى 2020توافرت بدرجة عالية، ودراسة )الشهراني وآل محفوظ، 

واالتصاالت غير متوفرة في منهج العلوم للصفين  أن مهارة تكنولوجيا المعلومات

 األول والثالث المتوسط. 

انوي أن توزيع مهارات القرن الحادي والعشرين في منهج الفيزياء للصف األول الث

ألولى على المرتبة ا التفكير الناقد وحل المشكالتجاء متفاوتاً؛ إذ حصلت مهارة 

 التواصل والعمل في، تليها مهارة (%41( تكراراً، وبنسبة بلغت )41بمجموع )

افة الثق(، تليها مهارة %33( تكراراً، وبنسبة بلغت )33بمجموع ) فريق والقيادة

االبتكار (، ثم مهارة %26( تكراراً، وبنسبة بلغت )26بمجموع ) المعلوماتية

م المهنة والتعلومهارة  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت،ومهارة  واإلبداع،

ن (؛ ما يعني أ%0(، وبنسبة بلغت )0بمجموع ) لى الذات كانت منعدمةالمعتمد ع

حل ركز على مهارة التفكير الناقد ومحتوى منهج الفيزياء للصف األول الثانوي 

ماتية الثقافة المعلوومهارة  مهارة التواصل والعمل في فريق والقيادةو المشكالت

 مهارةت الية جداً، بينما أُهملبشكل كبير؛ إذ إن درجة توافرها في المحتوى كانت ع

التعلم والمهنة ومهارة  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتومهارة  االبتكار واالبداع

 المعتمد على الذات.

أن توزيع مهارات القرن الحادي والعشرين في منهج الفيزياء للصف الثاني الثانوي 

على المرتبة األولى  التفكير الناقد وحل المشكالت جاء متفاوتاً؛ إذ حصلت مهارة

التواصل والعمل في فريق (، تليها مهارة %51,8(، وبنسبة بلغت )28بمجموع )

 الثقافة المعلوماتية(، تليها مهارة %20,4(، وبنسبة بلغت )11بمجموع ) والقيادة

بمجموع  االبتكار واالبداع(، ثم جاءت مهارة %16,7(، وبنسبة بلغت )9بمجموع )

المهنة والتعلم المعتمد على الذات (، ثم مهارة %7,4( تكرارات، وبنسبة بلغت )4)
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تكنولوجيا (، وأخيراً ظهرت مهارة %3,7بمجموع تكرارين، وبنسبة بلغت )

؛ ما يعني أن محتوى (%0(، وبنسبة )0المعلومات واالتصاالت منعدمة بمجموع )

 على مهارة التفكير الناقد وحل المشكالتركز منهج الفيزياء للصف الثاني الثانوي 

الثقافة المعلوماتية بشكل كبير؛ ومهارة  مهارة التواصل والعمل في فريق والقيادةو

مهارة التواصل والعمل في و إذ إن درجة توافر مهارة التفكير الناقد وحل المشكالت

فة المعلوماتية فريق والقيادة في المحتوى كانت عالية جداً، ودرجة توافر مهارة الثقا

 في المحتوى عالية، بينما نالحظ تدني التركيز على مهارتي االبتكار واالبداع

في  االبتكار واإلبداع؛ إذ إن درجة توافر مهارة والمهنة والتعلم المعتمد على الذات

بينما منخفضة،  التعلم المعتمد على الذاتالمحتوى متوسطة ودرجة توافر مهارة 

 وجيا المعلومات واالتصاالت. تكنولمهارة أُهملت 

ثانوي أن توزيع مهارات القرن الحادي والعشرين في منهج الفيزياء للصف الثالث ال

ألولى على المرتبة ا التفكير الناقد وحل المشكالت جاء متفاوتاً؛ إذ حصلت مهارة

 اتيةالثقافة المعلوم(، تليها مهارة %55,8( تكراراً، وبنسبة بلغت )24بمجموع )

ي فالتواصل والعمل (، تليها مهارة %32,6( تكراراً، وبنسبة بلغت )14وع )بمجم

تعلم المهنة وال(، ثم مهارة %7(تكرارات، وبنسبة بلغت )3بمجموع ) فريق والقيادة

(، وأخيراً جاءت %4,6بمجموع تكرارين، وبنسبة بلغت )المعتمد على الذات 

مجموع بومات واالتصاالت منعدمة تكنولوجيا المعلومهارة  االبتكار واإلبداعمهارة 

ث ؛ ما يعني أن محتوى منهج الفيزياء للصف الثال( لكل منهما%0(، وبنسبة )0)

لوماتية مهارة الثقافة المعو ركز على مهارة التفكير الناقد وحل المشكالتالثانوي 

هارة مهارة مو بشكل كبير؛ إذ إن درجة توافر مهارة التفكير الناقد وحل المشكالت

 كيز علىقافة المعلوماتية في المحتوى كانت عالية جداً، بينما نالحظ تدني الترالث

؛ إذ ذاتالتواصل والعمل في فريق والقيادة والمهنة والتعلم المعتمد على ال مهارتي

 في المحتوى متوسطةالتواصل والعمل في فريق والقيادة إن درجة توافر مهارة 

ت بينما أُهملمنخفضة،  معتمد على الذاتالتعلم الودرجة توافر مهارة المهنة و

وضح ي( 1تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. والشكل )مهارتي االبتكار واإلبداع و

 نسب توزيع مهارات القرن الحادي والعشرين في المحتوى قيد الدراسة.
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ن ( م3-1)(: نسب توزيع مهارات القرن الحادي والعشرين في محتوى مناهج الفيزياء للصفوف 1شكل )

 مرحلة التعليم الثانوي في الجمهورية اليمنية

مج ألساليب التعلم الفعالة من خالل د وقد يعود ذلك إلى تجاهل مخططي المناهج

 مشروعاتاستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الداعمة، والتعلم القائم على ال

برات معلمي ومهارات التفكير االبتكاري، نتيجة معرفتهم المسبقة بضعف خ

ت الفيزياء بطرق وأساليب التدريس الفعالة التي يمكن من خاللها توظيف مهارا

ك إلى القرن الحادي والعشرين بما يتناسب مع محتوى مناهج الفيزياء. وقد يعود ذل

مي ضعف كفاءة برامج إعدادهم قبل الخدمة في كليات التربية في ظل التقدم العل

خدمة برامج تدريبية لمعلمي الفيزياء في أثناء ال والتقني المستمر، وعدم توافر

 لمساعدتهم على صقل خبراتهم ومواجهة التحديات المتسارعة.

( كيفية توزيع مهارات القرن الحادي والعشرين الفرعية في 6ويظهر الجدول )

 ( من مرحلة التعليم الثانوي.  3-1محتوى مناهج الفيزياء للصفوف )

رن الحادي والعشرين الفرعية المتوافرة في محتوى مناهج الفيزياء للصفوف (: نسب مهارات الق6جدول )

 في الجمهورية اليمنية  ( من مرحلة التعليم الثانوي1-3)

المهارة 
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المهارة 

 الرئيسة

المهارة 

 الفرعية

 جميع الصفوف الثالث الثانوي  الثاني الثانوي األول الثانوي
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التفكير 

الناقد وحل 

 المشكالت

1 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 23 56,1 16 57,1 15 62,5 54 58,1 

3 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 2 4,9 0 0 0 0 2 2,1 

5 16 56,0 12 42,9 9 37,5 37 39,8 

6 0 0 0 0 0 0 0 0 

 %47,2 93 %55,8 24 %51,8 28 %41 41 األولىمجموع المهارة 

االبتكار 

 واإلبداع

1 0 0 4 100 0 0 4 100 

2 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 0 0 0 0 0 0 0 0 

 %2 4 0 0 %7,4 4 0 0 مجموع المهارة الثانية

التواصل 

والعمل في 

فريق 

 والقيادة

1 7 21,2 6 54,5 1 33,3 14 29,8 

2 18 54,5 3 27,3 2 66,7 23 48,9 

3 8 24,3 2 18,2 0 0 10 21,3 

4 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 0 0 0 0 0 0 0 0 

 %23,9 47 %7 3 %20,4 11 %33 33 مجموع المهارة الثالثة

تكنولوجيا 

المعلومات 

 واالتصاالت

1 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 0 0 0 0 0 0 0 0 

 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 مجموع المهارة الرابعة

الثقافة 

 المعلوماتية

1 17 65,4 5 55,5 8 57,1 30 61,2 

2 6 23,1 4 44,5 6 42,9 16 32,7 

3 1 3,8 0 0 0 0 1 2,0 

4 2 7,7 0 0 0 0 2 4,1 

5 0 0 0 0 0 0 0 0 
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المهارة 

 الرئيسة

المهارة 

 الفرعية

 جميع الصفوف الثالث الثانوي  الثاني الثانوي األول الثانوي
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مجموع المهارة 

 الخامسة
26 26% 9 16,7% 14 32,6% 49 24,9% 

المهنة 

والتعلم 

المعتمد على 

 الذات

1 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 0 0 1 50 2 100 3 75 

3 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 0 0 1 50 0 0 1 25 

 %2 4 %4,6 2 %3,7 2 %0 0 مجموع المهارة السادسة

المجموع الكلي 

 للمهارات
100 50,8% 54 27,4% 43 21,8% 197 100% 

 ( ما يأتي:  6يبين الجدول )

(: "يتضمن تفسير 2ي مهارة التفكير الناقد وحل المشكالت حصلت المهارة )ف-

ليها (، ت%58,1المعلومات والظواهر الطبيعية" على أعلى نسبة؛ إذ بلغت نسبتها )

..الخ(" )االستقراء، االستدالل .(: "يتضمن أنواع مختلفة من االستنباط 5المهارة )

(: "يتضمن أنواع مختلفة من المشكالت غير 4(، ثم المهارة )%39,8بنسبة )

(: "يتضمن مواقف/ 1(، بينما حصلت كل من المهارات )%2,1المألوفة" بنسبة )

يعرض مواقف/مشكالت "(: 3)"، ومشكالت تتطلب إبداء وجهات النظر المختلفة

ات (: "يعطي فرصة للحكم على االجاب6األحكام واتخاذ القرار"، و) إصدارتتطلب 

لسبب في الفيزياء. ويعود ا (؛ أي إنه تم تجاهلها في مناهج%0المختلفة" على نسبة )

وافرة ذلك إلى أنه على الرغم من أن مهارة التفكير الناقد وحل المشكالت جاءت مت

محتوى على مهارة تفسير بدرجة عالية، فإن التركيز اقتصر على تضمين ال

الظواهر الطبيعية، وتضمين أنواع مختلفة من االستنباط، وتم تجاهل تنوع 

ة، المشكالت غير المألوفة، والمشكالت التي تتطلب إبداء وجهات النظر المختلف

 واتخاذ القرار وإصدار األحكام، والحكم على اإلجابات المختلفة. 

( فقط في محتوى منهج الفيزياء 1فر المهارة )في مهارة االبتكار واإلبداع تم توا-

للصف الثاني الثانوي: "يتضمن مواقف/مشكالت تتطلب أنواع مختلفة من الحلول 

(: 2( تكرارات فقط، بينما حصلت بقية المهارات )4غير المألوفة"؛ بمجموع بلغ )
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د مواقف تعليمية تتطلب تولي(: " يتضمن 3"يحث على بناء األفكار وتوسيعها"، و)

(: "يحث على تنظيم المعلومات وفق أفكار جديدة"، 4"، و)األفكار لحل مشكلة ملحة

(؛ أي %0(: "يحث على اضافة تفاصيل جديدة ومتنوعة لفكرة ما" على نسبة )5و)

الفيزياء. ويعزى السبب في ذلك إلى تجاهل مخططي  إنه تم تجاهلها في مناهج

المرحلة الثانوية التي تتسم بقدرتهم مناهج الفيزياء لخصائص النمو للمتعلمين في 

على االبتكار واإلبداع، من خالل توليد أكبر عدد ممكن من الحلول لبعض 

 المشكالت، وإضافة تفاصيل إبداعية لفكرة ما.    

(: "يتضمن 2في مهارة التواصل والعمل في فريق والقيادة حصلت المهارة )-

لى نسبة؛ إذ بلغت نسبتها مواقف لتنمية مهارة االتصال الكتابي" على أع

 (: "يتضمن مواقف لتنمية مهارة االتصال الشفوي"1%(، تليها المهارة )48,9)

(: "يتضمن أنشطة يتطلب أداؤها العمل ضمن 3(، ثم المهارة )%29,8بنسبة )

(: "يتضمن مواقف تحث 4(، بينما حصلت المهارتان: )%21,3بنسبة )" فريق

قف تحث على تحمل المسؤولية" على نسبة يتضمن موا"(: 5و)، على القيادة"

لك إلى %( لكل منهما؛ أي إنه تم تجاهلها في مناهج الفيزياء. ويعود السبب في ذ0)

ة أنه على الرغم من أن مهارة التواصل والعمل في فريق والقيادة جاءت متوافر

ي بدرجة عالية، فإن المحتوى ركز على تنمية مهارة االتصال والتعاون التقليد

 يس التعاوني الحقيقي؛ كونه تجاهل مهارة القيادة وتحمل المسؤولية.    ول

في مهارة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لم تتوافر أي مهارة في مناهج -

(: "يوجه نحو استخدام التقنيات الرقمية 1الفيزياء؛ إذ حصلت جميع المهارات: )

 التواصل شبكات خدام(: "يحث على است2واالنترنت للوصول للمعلومات"، و)

يحث على توظيف األجهزة الذكية (: "3والتعلم"، و) عمليتي التعليم في االجتماعي

(: "يحث على استخدام برامج المحاكاة الحاسوبية 4والتعلم"، و) مليتي التعليمع في

(: "يحث على الجوانب األخالقية عند استخدام 5والتعلم"، و) في عمليتي التعليم

(. ويعزى السبب إلى أنه على الرغم من أن األجهزة الذكية %0نسبة )التقنية" على 

)الهواتف الذكية مثالً( أصبحت في متناول غالبية الطلبة، واستخدامهم لها في 

شبكات التواصل االجتماعي بغرض التواصل فقط، فإن مخططي مناهج الفيزياء 

علمين تشجيع تجاهلوا تضمين هذه المهارات في المحتوى التي تفرض على الم

والتعلم من أي مكان وفي أي  الطلبة على استخدام األجهزة الذكية في عمليتي التعليم

زمان، أو استخدامها في إنشاء مجموعات عبر تطبيقات الواتساب أو التليجرام أو 
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الفيس بوك ...الخ، وفي البحث عن المعلومات والوصول لها من االنترنت، وحثهم 

إلى ضعف البنية التحتية  عند استخدامها. كما يعزى السبب على الجوانب األخالقية

التي تعوق من توظيف برامج المحاكاة الحاسوبية في المدارس، وضعف خبرات 

 معلمي الفيزياء في استخدامها. 

بحث (: "يتضمن مواقف تتطلب ال1في مهارة الثقافة المعلوماتية حصلت المهارة )-

(، تليها %61,2على أعلى نسبة بلغت ) عن المعلومات من مصادرها بفاعلية"

 البمعرفة الط بناء في تسهم التي التعلم مصادر (: "يحث على استخدام2المهارة )

مات (: "يتضمن مواقف تتطلب إدارة المعلو4(، ثم المهارة )%32,7بنفسه" بنسبة )

(: "يحث على تقويم جودة 3(، ثم المهارة )%4,1وتنظيمها وتلخيصها" بنسبة )

ركز (: "ي5(، بينما حصلت المهارة )%2ومات ومدى االستفادة منها" بنسبة )المعل

لى ععلى الجوانب األخالقية والقانونية في الحصول على المعلومات واستخدامها" 

ى أنه (؛ أي إنه تم تجاهلها في مناهج الفيزياء. ويعود السبب في ذلك إل%0نسبة )

إن ة جاءت متوافرة بدرجة عالية، فعلى الرغم من أن مهارة الثقافة المعلوماتي

المحتوى ركز على مهارتي البحث عن المعلومات من مصادرها منها على سبيل 

 ينية فيالمثال ال الحصر المعلم، فني بعض األجهزة المنزلية، فني جهاز األشعة الس

دنى المستشفيات ...الخ، واستخدامها بغرض بناء معرفة المتعلم بنفسه، في حين ت

 على مهارتي إدارة المعلومات وتنظيمها وتلخيصها، والحكم على جودة التركيز

المعلومات التي تم الحصول عليها، وتجاهل مهارة تضمين الجوانب األخالقية 

 والقانونية في الحصول على المعلومات.  

(: "يوجه إلى 2المهنة والتعلم المعتمد على الذات حصلت المهارة ) في مهارة-

(، تليها المهارة %4,6الراجعة بفاعلية" على أعلى نسبة بلغت ) استثمار التغذية

(، بينما حصلت بقية %1,6(: "يحفز المتعلمين على التساؤل الذاتي" بنسبة )5)

(: " يوجه 3(: "ينمي تكييف المتعلم ألدوار ومسؤوليات متنوعة"، و)1المهارات: )

ل وتخطيطه وإدارة إلى إدارة المشاريع بكفاءة من خالل تحديد أولويات العم

(: " ينمي الشعور بالمسؤولية عن اإلجراءات  والنتائج" على نسبة 4الوقت"، و)

%(؛ أي إنه تم تجاهلها في مناهج الفيزياء. ويعود السبب في ذلك إلى تجاهل 0)

مخططي المناهج للتعلم القائم على المشروعات التي تحفز المتعلمين على التساؤل 

دارة المشاريع بكفاءة، والقيام بتحديد األولويات والتخطيط الذاتي، وتشجعهم على إ
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لكيفية إنجاز المشروع، وتوزيع األدوار فيما بينهم، وإدارة الوقت، ومن ثم تنمية 

 شعورهم بالمسؤولية عن اإلجراءات التي يقومون بها والنتائج التي يحصلون عليها.

 التوصيات 

 بناًء على النتائج توصي الدراسة باآلتي:

ر االهتمام بتضمين مهارات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ومهارة االبتكا-

ياء واإلبداع ومهارة المهنة والتعلم المعتمد على الذات في محتوى مناهج الفيز

 ( من مرحلة التعليم الثانوي بشكل كاٍف ومناسب. 3-1للصفوف )

اء ى مناهج الفيزياالهتمام بتضمين المهارات الفرعية غير المتوافرة في محتو-

 ( من مرحلة التعليم الثانوي. 3-1للصفوف )

ى مراعاة التوازن في تضمين مهارات القرن الحادي والعشرين الرئيسة في محتو-

 ( من مرحلة التعليم الثانوي. 3-1الفيزياء للصفوف )

 المقترحات 

 عطفاً على ما سبق تقترح الدراسة اآلتي:  

( في ضوء مهارات 9-1لة األساسية للصفوف )تقويم مناهج العلوم في المرح-

 القرن الحادي والعشرين. 

قياس درجة ممارسة معلمي العلوم لمهارات التدريس في ضوء مهارات القرن -

 الحادي والعشرين.  

   قياس درجة إتقان طلبة المرحلة الثانوية لمهارات القرن الحادي والعشرين.-

 :المراجعقائمة 

ع (، قطا12-1وثيقة منهاج العلوم للصفوف ) (،2013للمناهج )اإلدارة العامة .1

 المناهج والتوجيه، وزارة التربية والتعليم، صنعاء، اليمن.  

نية (، جودة تعليم وتعلم العلوم في الجمهورية اليم2020الجاجي، رجاء محمد ).2

 . 436-411(، 15المجلة العربية للنشر العلمي، ع) مقارنة بالتجارب الدولية،

 (، آليات تضمين مهارات القرن الحادي2020الرحمن بن محمد ) الحارثي، عبد.3

والعشرين في برامج اإلعداد التربوي للمعلم من وجهة نظر أعضاء هيئة 

 . 50-10(، 72التدريس،المجلة التربوية، ع)

 مدى تضمين كتب العلوم للمرحلة األساسية العليا لمهارات(،2018حجة، حكم )4

 ،178-163(، 3(، ع)45دراسات العلوم التربوية، مج ) ي والعشرين،القرن الحاد

 الجامعة األردنية، األردن.
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علوم (، تقويم أداءات تدريس معلمي ال2018الحميد السعيد ) الحطيبي، دينا عبد.5

بالمرحلة المتوسط في ضوء مهارات القرن الحادي والعشرين،المجلة الدولية 

 . 291-261(، 4(، ع)1ج )للبحوث في العلوم التربوية، م

 (، األدوار التي يمارسها المعلم الفلسطيني في ضوء2020زامل، مجدي علي ).6

 متطلبات القرن الحادي والعشرين وسبل تفعيلها في محافظة نابلس،مجلة جامعة

 . 156-124(، 2(، ع)11ب، مج) -الخليل للبحوث

(، مدى تضمين مهارات القرن الحادي والعشرين 2016سبحي، نسرين حسن ).7

لة في مقرر العلوم المطور للصف األول المتوسط بالمملكة العربية السعودية،مج

 ، جامعة األمير سطام، السعودية. 45-9(، 1(، ع)1العلوم التربوية،مج)

 يم األساسي في(،تطوير مناهج العلوم بمرحلة التعل2008سالم، حياة أحمد ).8

وراه الجمهورية اليمينة في ضوء االتجاهات الحديثة للتربية العلمية،أطروحة دكت

 غير منشورة، جامعة عين شمس، القاهرة، مصر. 

ن (، إطار مقترح لدمج مهارات القرن الحادي والعشري2014شلبي، نوال محمد ).9

صصة، التربوية المتخفي مناهج العلوم بالتعليم األساسي في مصر،المجلة الدولية 

 .   33-1(، 10(، ع)3مج)

(، تقويم محتوى 2020الشهراني، بدرية محمد؛ وآل محفوظ، محمد زيدان ).10

مناهج العلوم بالمرحلة المتوسطة في ضوء مهارات القرن الحادي 

كلية التربية، جامعة سوهاج، ، 469-418(، 72)عوالعشرين،المجلة التربوية،

 مصر. 

(، مستوى ممارسة أعضاء هيئة التدريس في 2020ة محمد )العطاب، نادي.11

جامعتي بيشة وإب لمهارات القرن الحادي والعشرين من وجهة نظر طلبة 

-149(، 9(، ع)4الدراسات العليا،مجلة العلوم التربوية والدراسات اإلنسانية، مج)

 ، جامعة تعز فرع التربة، اليمن. 179

مهارات القرن الحادي والعشرين في كتب (، تضمين 2020العمر، وصال ).12

 دنية فيالمجلة األر الفيزياء للمرحلة األساسية العليا في األردن: دراسة تحليلية،

 .475-461(، 4(، ع)16العلوم التربوية، مج)

( من 9-4(،تقويم محتوى كتب العلوم للصفوف )2010مفرح، بشير أحمد ).13

ير غير مية للتربية العلمية، رسالة ماجستالتعليم األساسي في ضوء المعايير العال

 منشورة، كلية التربية، جامعة صنعاء، اليمن.
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Evaluation of Physics Curricula Content for Secondary 

Education Stage in Yemen in the Light ofTwenty First 

Century Skills 

 

 

 

 

 

 

Abstract: The study aimed at evaluating the content of physics 

curricula of (1-3) grades for secondary Education stage in 

Yemen in the light of twenty first century skills. The sample of 

the study consisted of physics curricula of three grades. A list 

of the twenty first century skills was prepared and consisted of 

(31) sub-skills distributed into six main skills. The findings of 

the study showed that the critical thinking & problem solving 

came in the first rank with available degree of very high, then 

the information literacy skill with available degree of very 

high, then the communication & working within team and 

leadership skill with available degree of very high, then 

innovation & creativity skill with available degree of low, then 

the career & self- learning with available degree of low, finally, 

the information & communication technology skill was not 

available.  

Keywords: Content Evaluation, Physics Curricula,Secondary 

Education Stage, Twenty First Century Skills. 
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في ظل جائحة  وعالقته بجودة الحياة لدى طلبة الجامعة الذكاء الوجداني

 كورونا والنزاع المسلح في اليمن

 البداي د . ناصر علي

 مركز الدراسات السياسية و االستراتيجية ـــجامعة صنعاء ـــ اليمن 

 

تهدف الدفالةدإاىددلالد عد ابدعا العدإالدعن دإايدلعالذكلد  الدد    ا ملخص: 

لدوجددفل واوجددولحالد لدد حادددفاا ةاددإاج لعددإانددلع  اوبددفلالددعا ةاددإالد  لعدد  ا

لدخ نددإايال  ددإالدع ندداإانددلع  ائددواوددناج ا ددإا واو دد اولدلدد ل الدا ددة ائددوا

طاو  دادددإكاوتددد ايلددد  الأ443لددددلاعكات و ددد ابللدددإالدفالةدددإالدددعا  لول كا(ا  داددد 

دإاىددلاوجددولابن د ولةذخفمالدالهجالدونفوالدذ ةلةوكاوأوهد  ا ذد اجالدفالةدإ

أيعدد لاالاتا  لدددمالوجادددإايدددلعالدفاجدددإالد ةلدددإادةددد    الدوجدددفل واويدددلعالاجدد  

 ساجولحالد ل حكا ا اتوجفائ وقايلعالذوةدطوالاجد  الد  وااولإل  ثائوالقل

إاوجفائ وقايلعالذوةدطوالاجدد  ا ةادلد    الدوجفل وادص د الد  واكا  دكات

اج لعإانلع   ح ولو(اوا ةاإالد  لعد  الدخ ندإائدوالقلد سالدد    الدوجدفل وا

ىددلابدفما وجدولحالد لد حادصد د ا ةادإالد  لعد  الدخ ندإكا اد اأوتد  الدلذد اج

وجدددولائددد وقايدددلعالذوةددددطوالاجدددد  الدددد  وااولإل ددد ثائدددوالقلددد ساجدددولحا

 دفالةإاجاةإالعالدذونل  اذل الدعن إ.لد ل ح.وئواتو الدلذ اجكا فل ال

ا:الد    الدوجفل وكاجولحالد ل حكا ةاإالد  لعإ.الكلمات المفتاحية

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ا  ن .لاااالاعلدائوالدا ة اولدل ل ا واو  اج ا إاونائوالد  لعإا ةاإافادالد ل حاي ولحاوبن ذمالدوجفل والد    

الدافل ابةو
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  دلعي-دا  ل أالدع يوااق ل ويلدفالدا   اااااااااااا لإولدلفالدذ يويإادةفالة  الدفودلإالدا ةإ

  مقدمة

ددد ابةددلالولال دد الم ذصددد لي إاىناتقددفماأ الودددإائددوالدو ددد الد  تدد امايعذاددفاللااط

دذوجلدمالولمجذا بلإكايدنايعذادفابةدلالدةد وحالداعد يإالدذدواتاذة هد كاىذلا   د اجلدفحا

قدوحاولدذ صلعالعالداع  نالدذواتظه الآلناوئوالدا دذقان.ايعد ناادا لالد  لعدإالد

 ذد ،كالداع يإالأ ة اأ الإاأ ال ذاد،كا د الصدفاالدط  دإاولميذ د ااولدذكللد اولإل

 ا ادد ايقددوفالدفلة ددو الأدادد  وا جوتددم(كابيلادد،ال ددذقانالألددإالددعا   دد  ابل ندد  

 لعددإا(.يللادد اتدداا  الداعذقددفل الم فع دلددإادعددا لالد 30ا:2012لدعدد يإب. الدق تددوك

 د دكالا األااىدلابدفمالمةدذق لاالم فعد دوالدعاجهدإكاو ي دظ و الدذوايا ولايه ك

ىلغددد اكاولوةدددلا يعدداالمتدددط لي  الدلف ددلإ.اوي  ددداالدفالةدددإالدذددواأج ل ددد 

ا(كابفما فاحا نلالد  لعإابةلاىلالكابول فه اولد لط حابةله .2021 

طاحل تلددإانددعاإا ذل ددإالدلدد ل الدا ددة كاي إلتدد ئإيعددل اىدددل شالدعددعاالدلالددواو وئدد 

ةل ةددإالد صدد ااولمغددنقالدظدد د الددعا اددنالوفالدذ دد د كاللدد الدد اي يددفابددعاةددا،ا

 ابةلا  ئإاا لا لآلنكاول ا ذجابلمالعازي لحالدضكو   اولأزل   ةلول اوحذل

دلضددل اا"COVID19 لدا ذادد،كاود ددو الد دد اجدد   اج ا ددإابئلدد وسا واو دد 

أزلدإاأردد اادةاع  د حاوزللالألددوااةدو لكاوي يددفالدعالدضددك ابةدلالدلظدد مالدصدد وا

فلدإايعد  والدعا قدلالداولالكولدف د لكاولدخ  د ن لد  ال  ذمالد  لاي دفعنكاولد  

فاحدفحالدعالدعفيدلدل د اةدوااوالدص لإالد لئإالعا انكاول،اذدككائإنا  هالد  ا دإ

احل حالإل   نائوالدلاع.العالداخ و الدص لإالدذواتؤا ابةل

كاتد ائ دلابدفلالدعالدفالةد  اداع ئدإاCOVID19 ل،اوهواابئل وسا واو د ب

آا اهالدلف لإالدا ذاةدإابةدلالدضدلأاوأبد لصالدصد إالدعقةلدإكاحلداايتعدفالم ذئد لا

 ولدقةدأاولدذدوت ا دواالولائعدناب دالدإااد اعإابةدلالدا لحدنالداا د حالدعالدويد  . 

Pelly,. at ,.al,.2022:2وأاد ا اا(كSarıkaya, 2021:789كاأنالدفل وةد  اا)

لداعفيإا فاأا  ايع نالا ا ابةلاجال،اأيع لا ظ مالدذعةل اوبقةلدإالدلد سالدصد لإكا

ىدددلاآادد اا الدد حائددوالدذ يلددإالدفللددإاولمجذا بلددإااCOVID-19حلددااألااج ا ددإا

اولم ذص ليإاولدص لإ.

او دددددددد بائدددددددوالدو ددددددد الددددددددد  اتولجدددددددمائلددددددددمالدلادددددددددعاأزلددددددددددإابئلددددددد وسا و

COVID19يإل   لدددد  اادددد ل إاو ظدددد مان ددددوالذددف واكاووةدددد ات  يدددد ل ا

لددددعاأنالدويدد  اةلذ ددااائددواآادد اا  االدددإكاادددهف الدلادددعاتف دددوالطارطلددد لائدددوا

لدوتد،الدص دوالإل    وكائقدفالد ةلد الدعالدلالللدعاحل تهد اي دااالدويد  كاوحذدلا
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 دد م الداؤ دددفاىن يذهدد ابيفلدد وسا واو دد بايةدددعابددفلالداك2020 ه يددإاأغ دددط ا

(ا1133(اح ددددإاوئددد حكاو ا567(ح ددددإكالدددعايللهددد  1962لدذدددواتددد الإليددناابلهددد  

ح ددإاتعد ٍ كاوئدوالدول د،كاماتعاد ا دد هالأا د مابددعاح دد الد  ا ددإائددوالدلاددعكا

لداص يدددإكائ  عددفلمالمرذاد ال الدذعدددخلصلإاوتعدد ا ظدد مالإليددناابددعالد د م ا

و  دددددكابددددفمااددددف ئلإاأ دددد ل الدلدددد ل كاماي دددد بفائددددوالدذعدددد  ابةددددلالد  دددد ا

(كاودهدد لابئلدد وسا22:2021لد قلقدددوادةويددد  الدا دددذ ف. الول لددماد قددوقالإل  دد نك

 واو  بكاأنا الصفااتدك الدعالدقةدأاولدع د كايدؤا ابةدلاألل الدفد لكاو د لالد ا

(كالدذددوا ددفئ اىدددلات ةلددناودد   حاا (Szwame,.at,.al,. 2022أ فتددمالالةددإ

لمحذدد لقالداهلددواول ددذواالدقةدددأاولم ذئدد لاو وبلددإالد لددد حادةعدد لةلعائددوال ددد فا

كاأوهددد  الدلذددد اجكاأناCOVID19لد ب يدددإالدصددد لإائدددوايودلدددفلكاردددنفاج ا دددإا

٪(الدددعالدا دددذ لالعايعددد  ونالدددعال دددذوي  اب دلدددإاولذوةدددطإالدددعالمحذددد لقا72 

يا ذوي  اللخفضإاولذوةطإالعالد ت الددوولفوكا(ا%71لدع  فواأال  الدوي  كاو 

ا(ايعدد  ونالددع%63(كال ددذوي  اب دلددإاولذوةددطإالددعاتاددفلالدعخصددلإكو %41و 

ا(العالم ذئ لاأواأب لتمالد فيإ.%39يللا اب  لا اكلتط لي  الدقةأ

طادددددا (كاأنالدذددوت الدعددفيفاولم ذئدد لاول دد وم ا(NOOR, et al,.2021ووئقدد 

بددعاالم ذ دد اايددلعالدعددا لائددوال دل يدد كاأادد اال ذادد مالدعةادد  ائددوالدا دداابددعالد تدد 

 ذعد اللد ل ح.الاتف،ابفلالأل لصالدعقةلإايلعالدعا لالدا دل  ايع نا الد كاحلداا

(اأددد ال ل ددأائددوال دل يدد كا500مالدد ايقدد لالددع 2019لدا دد الدصدد والدددو لوا

لعد ب ا COVID-19 لعاألد لصا ف دلإ.ابدنوحابةدلاذددككاأاد احاج ا دإايع  ون

 لد حالدخو كاولدقةأايلعالدطنل.الد    الدوجدفل واةداإالهادإا دفاتدؤا ائدواجدولحالد

جدفل والدطنيلإ.اد دكا  مايإج ل ا  هالدفالةدإاولدذدوا دفئ ادف دلا دفاحالدد    الدو

هد  اج لعلطد ال دل يطد كاأوا(ا  داطد 150  وات  لعاات الدطنلابدعالد لد حكابةدل ا

 حكالدلذ اجاأناةا  الد    الدوجفل واتؤا ايع نا الد ابةدلااتد الدطدنلابدعالد لد

اوي دذ دوكاي ااأناتؤر ادذ  لعاةا  الد    الدوجفل وادةطةاإ.ا

بةلالدف لاواخصلذمكاوب زاائواحلعاأنالد  ولا والأافاوأبل اوأ واكوتؤا 

دددددلاأنالد دددد ولاوآا ا دددد الد ددددةالإاغلدددد ا(كاحلددددااأادددد ااى88:2015لمةدددولكذدك 

 فالدا غويإاوبول اه الد لئإ؛اول ايدل  ابلهد الدعاند لب  ا ف دلإالذاةةدإائدواأاد 

لدقةددددأالدلف ددددواولدضددددلأاولداعدددد ن المجذا بلددددإاولدضددددكو اولدعلدددد اولدع دددددإا

اولم طولالإكالدذواتؤا ابةلاةةو ل  الدف لالد  دلإاولدا ذقاةلإ.
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ل وا(اىددلاأ الدإالدد    الدوجدف2013:2لنكاولدلولج دإكوئوا  لالد ل ق؛ايعل ا بةدو

ولواهائدوالد ددلط حابةددلالم فعدد م كاور نددإائددوالدقدد نالد دد ل اولدععدد يعالددد  ا

ي اددناندد لب  ا ف ددلإاةددول اللرددنالدا ذادد،اأوايددلعالدا ذاعدد  كاولدد اتذطةاددإا دد ها

حاللد لط حالعالدد    اولدذف لد ايعد نابد ماولدد    الدوجدفل وايعد نارد اكاىنازيد 

 دد لالدلددو الددعالددد    ايددؤا ابةددلاتددا الدددلف كاويخفدد الددعالداعدد ن الد ددةو لإكا

تاد كاوي  بفابةلات وينالداع ب الد ةالإالدعالد  ل لدإاولداكضد  اولمزلال اولما

ا  يلإ.ولداؤلل ل اولدكلاإاولدلالاإاولدذ  ياابةلالدفذلإاولدعفولناىدلالع ب اىي

 الدلظ يد الإلي  يلإادةعخصلإالدذواتعل اىدلهد يتعفالد    الدوجفل وا واأحفالد ول اا

هدومالد فيةإكاو فاتا انل غإالدعفيفالعالدذع يف  الدذوات   ايع نالطةأابةدلالف

دصد إاولحفكاو والمةذةا االدا ذاناد نالعالدع  فإاولد    العط الدعاأجدناجدولحال

  ا(كاولدددد  اأاددد ااىددددلاىنالدددد  Sfetcu, 2020:1لدعقةلدددإادةف ل.و ددد لالددد اأ دددفه 

لدوجدفل وا ددوال اوبددإالددعالدقدفال ادةدد لابةددلالأحددفلثالدذدواتعدد نالداعدد ب الددعا

ارنفاللجالد    ال،الدع  فإ.

بةدلاا(كايانادة    الدوجفل والواالؤا ائوا فاحالدف ل2020:162ويعذقف الدك ئ  ك

لابةددلارةددأاأواليذ دد ااأوات   ددلعالدل دد فائددوالدعاددناولد لدد ح؛ادددعاي ددونالدفدد لا دد لاط

ا لاأ ةد   نايفذق اىدلال و   الد    الدوجفل وكادد دكاي دااأناي دونالدفدا فالتماىذل

ىي  يلدددددإاوبقن لدددددإاول و دددددإائدددددواىللاحال فع متدددددمادةذع لدددددنالددددد،ا ددددد هالدظددددد و ا

ا(؛اأ ائ ددددد    الدوجددددفل والددددعالدعوللددددن649:ا2021كولدظفدددد  اكلداذقةاإ. لدا ليددددإ

عه ائدواا بلإاولدذ ل اللأة ةلإالدنزلإاإلللاحالأزل  اولدضكو الدلف لإاولمجذ

(كا2021ونالدظ و الد  دلإالدذوايا ايه الدلاع.ائدواحدلعاأوهد  الالةدإاباد س 

اك ال دوأنالد    الدوجفل وايا عاأنايذلاااي دا و دإالدلف دلإ.ا اد اوهد ائدواي داا لد

ددد  ا(كالدعن ددإايددلعالدذددولزنالم فعدد دواوجددولحالد لدد حكاأ اأنالدفدد لال428:ا2016

جدإاددلالدفا حايذاذ،ايعخصلإالذولز إ. ا اتتعل اجولحالد ل حاأيضط اىيذاذ،اي ولحالد ل

:ا2018لدذددوايعددع ايهدد الدفدد لاي إلي  يلددإاولدذفدد  فاولد تدد ابددعاحل تددما  ن. بلددفكا

ا.(63

(كاىدددلاأ الددإالددد    الدوجددفل وائددوالدذ صددلنالأ دد لياوكا12:ا2011ويعل  ح دعكا

حلاايعذقفابةا  الدلف اأنالد    الدعقةوالدع مايذلاااياعااجول االدل  فالأ  لياوا

(كاأنالدددد    الدوجدددفل وا دددوال ددد فا(Javed.I.at.al.2022:1ولداهلدددوكاويضدددل ا

لد ل حالأ  ليالإادةطنلكايذع لدناااال وائوابة الدلف الدذ يو اوب لنااال وائو
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لدد،الد ددةوكالدال دد  الددعارددنفالدددوبوالددد لتواولدذ فلدد الددد لتوكايددلظ الداهدد ال ا

لدع  فلددددددددددإاولمجذا بلدددددددددددإكاوي دددددددددددوفالدط  دددددددددددإالدع  فلدددددددددددإاىددددددددددددلا   دددددددددددإا

(كاولددد  اأادد ااىدددلاأنالددد    الدوجددفل وا ددوا386:ا2015ويؤ ف لددفالي  كىي  يلإ.

للدإكالق ا دإاي دد    الأ د لياوكاو دوالفذد فالدل د فائدوالفذ فالدل  فائوالد ل حالداه

(كاأنالدد    الدوجدفل وايعادنا1997لد لد حالد  لعلدإكاولد اأاد ااىدلدمال ي وةد دوئوا 

بةددلالةددذةا اا   دد  الدفدد لائددوالولجهددإالإلحا  دد  كاولد ددلط حابةددلالم فعدد م كا

دلددإائددوالولجهددإاوتلظددل الد  دددإالدا لجلددإكاولد فدد وابةددلالدفدد لالددعالدل  دد  الم فع 

(كأنالدد    الدوجدفل وا(Pérez,2021:3لع  نالد ل حكالدذوات ذ ،اىدلاحنكا ا ايلع

ا واج  االه العاجول االدذ صلنالدفالةو.

%(ا20 اىددلاأنالددد    الدعدد مايدد ه ابةددلاأبةددلاتقددفي ايلدد اإ"ويدعل ابجوداد ن

هددد اد ااوأ الدعوللدددنالأرددئقد ائددوا  ددد فالدفددد لائدددواحل تدددمكايللاددد اتددد ه ا

مايهدددد ا(كاوتؤ ددددفاذدددددكا ذدددد اجالالةدددد  ا دددد %80لددددد    الدوجددددفل وايلدددد اإ 

حلدداالتضدد اك)1996وةددددذل  ا ، اك(1990(كولدد ي وةدددد دوئو ا1983جدددد ال   

ل ا(الددعاتادد يعاأل%25ك%10ك%4أنالد    الدع ماي ه ايل دااتذددااج الدد ايددلع ا

 اتعددددددد االدل ددددددداالداذاقلدددددددإاىددددددددلابوللدددددددنال فع دلدددددددإ. لدف لكاوالدفدددددددد لكايللاددددددد

ا.(2012:58لدلولج إك

(كاولدذددوا ددفئ اىدددلاتع يدد ا2015وئددوا دد لالد ددل ق؛اأوهدد  الالةددإا لعا ايددمكا

ف دلإالد    الدوجدفل وا افهدوماحدفياائدوابةد الددلف كاأ الدإالدوجدفلنائدوالد لد حالدل

حافالد لد باةدمالداهلدوكاويدذ ات فيدادةف لكاوأ الإالد    الدوجفل وائوا   فالدف لائدو

:ارتينلفكصولدص إالدعقةلإاولد    الدوجفل والدعاردنفاايد الدد    اي دوجدفلنكاوئقطد ا

كاوأناتف ل  دد اذ ددوات دد هاح متلدد الدوج فل لددإ.اأنالدوجددفلناي عددناتف ل  دد اأ ةدد اذ دد  ط

ي ا:ا اوذ،ايلذ اة دوئواوجونالد نموذجينووه الفهومالد    الدوجفل والعارنفا

"السصصمات كاو اددوذ،الل لددناجودادد نكاويطةددأابةلددإا"نمصصوذا القصصدرة"ويطةددأابةلددإا

  اكويوجفاتفلرنا ال ايلعالدلادوذجلعكاةدول الدعاحلدااتع يفهاد ادةد  والمهارات "

 ل كاي دددالدوجدفل واأوالدعارددنفات ةلةدماىددلاأيعدد لكاوتذ دفلا د هالأيعدد لائدو:الددوبو

لد كا ادةذف  فوكاولداة ي حكاولد ا سكاولدفلئ،الد لتوكاوتل ل الم فعد مولدذ   الدع 

اولدذعدد   كاولدةل  ددإكوتالعالددعالةددذع لصااددداعاالدفالةدد  اأنالددد    الدوجددفل و

ةدةاط ااي تا ايع ناىي  يوايعوللنالدذالد اولدل د فالداهلدواولدصد إالدعقةلدإكاويد تا 

ا  اةةوكاغل ا العو.ي دفعناولمتط لي  الدلف لإاولدعفول لإاولظ 
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بالذكاء الوجداني وعالقته بعدة متغيرات في البيئات  تنوعت الدراسات التي اهتمت

كاوبن ذددددماياةدددد دلاالدذلعددددئإا(2009الهصصصصي  دراسصصصصة:االعربيصصصصة وايجنبيصصصصة  م صصصصل

لمجذا بلددإكادددفاابللددإالددعا  دادد  الدا حةددإالدة  ويددإاوج لعددإاأمالدقدد اكاأوهدد  ا

يدلعالدد    الدوجدفل واوأةد دلاالدذلعدئإالمجذا بلدإكا اد امالدلذ اجاىدلاوجولابن دإا

(كا2011دراسصة الزحيلصي توجفائ وقايلعالد    الدوجفل واوأيع لهايلعالدط داد  كاو

لدذواتل ود الد    الدوجفل وادفاا نلالدذعةدل الدافذدوفاي  لعدإاللعدأكاددفاابللدإا

بدفماوجدولائد وقاالعا ةاإااي صالأ ف فاو نلالعة الدص كاأوهد  الدلذد اجك

طاداذكلد الد دل ك كاوبن ذدمايد دذفوقالدفالةدوا(2017ودراسصة اصافيه  وهنصاء   وئقد 

كا ةلدددإالدعةدددومالإل  ددد  لإاولمجذا بلدددإكا1945لددد  اا8دةطةادددإالد ددد لعللعكاي  لعدددإا

أوهدد  الدلذدد اجابددفماوجددولابن ددإالاتا  لددإايددلعاأيعدد لالددد    الدوجددفل واولدذفددوقا

لدذواتل ودد الدد    الدوجدفل واددفااا( 2018بن صغير ودراسة إبتسام  و لدفالةوك

لدط داالد  لعوكاأوه  الدلذد اجاأنالدطةادإاددفيه اذ د  اوجدفل وكاويذاذعدوناي فد  حا

وجفل لددإاودددفيه الدقددفاحابةددلالدددوبوايدد ولته اوىلالكالداعدد ب اوتددا ال فعدد مته كا

لدصدعاإكاوبدفماويذاذعوناياه احالجذا بلإا  ئلمادةذع لنال،ازلناه اول،الداول  ا

طاداذكل الد ل كا لدذواتل ودد اوند ا  Moroń( 2021ودراسة  وجولائ وقاوئق 

ئدددوايودلدددفلكااCOVID-19لدددد    الدوجدددفل واولدذ ددد الالدع  فلدددإاردددنفاج ا دددإا

أوه  الدلذ اجاليل لل ل  العقفحادةذ  الالدع  فلإارنفالأةاو الأوفالعاج ا إا

  اولد ددع لحايعددد نالذ دد اكاولق ا دددإا واو دد كاووجددف احددد م اىي  يلددإادنةدددذ ر

(اوبن ذهدددد اي أئ دددد اا2019ودراسصصصصة ذبيحصصصصي   يدددد دعول  اذل الدقلاددددإالد ددددةالإ

لدنبقن لددإاولد ددةوكالدعددفول وادددفاالدطددنلكاأوهدد  الدلذدد اجابددعاوجددولابن ددإا

لاتا  لإاةةالإايلعاأيع لالد    الدوجفل وكاوبفماوجولائ وقايلعالد ل لعكاووجولا

لدوجددفل وابةددلالأئ دد االدنبقن لددإاولد ددةوكالدعددفول وكايؤ ددفالد قلقددإاتدداال الددد    ا

(كالعاأةا لاوجولالد دةوكالدعدفول والئذقد اا1996لدعةالإالدذواأا ااىدله اجودا نا 

(اىدددلاأنالاجددإالددد    ا45:ا2015لدطددنلادةدد    الدعدد  فوكائددواحددلعاأادد اائدد فا 

(كاولدذددوا ددفئ اىدددلااChaudhurا2020 ودراسصصةتدد لللاوتددلخفاابلددفالإل  دد نكا

لدذعدد  ابةددلالددد    الدعدد  فواولإل  دد زالأ دد لياوادطددنلالداددفلاسالدة  ويددإائددوا

لدهلفكاأوه  الدلذ اجاأنايعاالدطنلادفيه األل اأ  لياواتعل اولدداعاالآلرد ا

ل تفدد،كاولدعفيددفالددعالدطددنلايذددا ةاونائددوالداول دد الد  جددإكاوغل  دد كاولددداعاا

ي دككيا عادةعخلالد  ادفيمالدقفاحابةلالددذ   ائدواالأر اغل ا  لايعابةلالدقل م
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حل تماأنايذ   ائوالع ب هاأيضط كايللا اأودئكالد يعادل اددفيه الدقدفاحابةدلالددذ   ا

ئواحل تماي ااأناي د ئ ولالدعاأجدنالم دفل ،ائدوالدا ذاد،.ايتعدفالدا داابدعالدد    ا

ا .الدوجفل والطةاط الهاط ادةك يإاي اااتقفمات لودوجل الداعةول 

 دراسصة:ابجصودة الحيصاة وعالقتصه بعصدة متغيصرات م صل تنوعت الدراسات التي اهتمت

وبن ذهددد ايذقدددفي الدددد ل اددددفاا ةادددإا  ددداوابةددد الددددلف ا(  2014أدم  والجاجصصصا  

ن دإاولإلاا لالدلف وائوا ةلإالدذ يلإاي  لعإاللعدأكاأوهد  الدلذد اجاىددلاوجدولاب

طاداذكل الدلدو الاتا  لإايلعاجولحالد ل حاوتقفي الد ل كا واجدولحائدووجولائ وقاوئق 

 لد حاوبن ذدمايدفواالدصداولالدلف دوادةذلادؤاي دولحالد( 2020ودراسة السيد  لد ل حك

ئددواوددناج ا ددإا واو دد كاأوهدد  الدلذدد اجاىدددلاوجددولالظدد   اجددولحالد لدد حايفاجددإا

اواتداال  ال حكاوأةه الدصاولالدلف واي دذلاؤاي دولحالد ل حكدد دكائدإنادةصداولالدلف د

وبن ذهدد ايدد دقةأالمجذادد بوكاا( 2021ودراسصصة محمصصد لوجدداابةددلاجددولحالد لدد حكا

ادفاابللإالدعا  داد  الد  لعد  الداصد يإاولد دعوليإكاأوهد  الدلذد اجاىددلاوجدول

ا لاجدولحبن إاة داإايلعالدفاجإالد ةلإاد ولحالد ل حاوأيع لهكاووجدولائد وقائدواأيعد

واولي  كائددواحددلعاددد اتوجددفائدد وقائددلد لدد حاولدفاجددإالد ةلددإادصدد د الدط دادد  الد ددع

ايتعفاالد ل حالأة يإاولمجذا بلإاوىللاحالدو  .

كمصصا تنوعصصصت الدراسصصات التصصصي اهتمصصت بالصصصذكاء الوجصصداني وعالقتصصصه بجصصودة الحيصصصاة 

دددفاابللددإالددعا ةاددإا(  2012واختلفصصت نتائجهصصا م ل دراسصصة الفصصرأ  والنواجحصصة 

أوهدد  الدلذدد اجاىدددلاوجددولااج لعددإالدقددفسالدافذوحددإايالطقددإاردد نايددو  ائة ددطلعك

ودراسصصصصة بن دددإايدددلعالددددد    الدوجدددفل واوجدددولحالد لدددد حاوالدذ صدددلنالأ ددد لياوكا

(كاوبن ذددماياهدد ال الولجهددإالدضددكو ادددفاا ةاددإا ةلدد  الدذ يلددإا2010ايسصص)ل 

ج لعددإالأز دد (كاأوهدد  اا-ج لعدإالأ صددلا-ي  لعد  اغدد حكا الد  لعددإالإلةددنللإ

يدددلعال ددذواالددد    الدعدد  فواويددلعالدفاجددإالد ةلددإالدلذدد اجكاوجددولابن ددإالاتا  لددما

داه ال الولجهإالدضكو اوله الته كاأ اأ دما ةا ازللال ذواالد    الدعد  فوازللا

طاداذكلددد الد دددل ادددددص د ا ل دددذواالهددد ال الولجهدددإالدضدددكو كاتوجدددفائددد وقاوئقددد 

طاداذكلددددددد الد  لعددددددد  ك ودراسصصصصصصصة علصصصصصصصوا   لدددددددد  واكاووجدددددددولائددددددد وقاوئقددددددد 

وبن ذماي إلي  يلإاددفاا ةادإاج لعدإالأ صدلايكد حكاأوهد  ا(كا2013والنواجحة 

لدلذ اجاىدلاوجولالاتفد  ائدوالاجد  الدد    الدوجدفل وكاووجدولابن دإالاتاد  ايدلعا

طا لد    الدوجفل واولمي  يلدإكا اد ايوجدفائد وقائدوالدد    الدوجدفل واولإلي  يلدإاوئقد 

دددفاابللددإالددعا (2017ودراسصصة اصصلبي  وأخصصرو  داذكلدد الد ددل ادصدد د الإل دد ثكا
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تنلل الدا حةإالإلبفلليإكايإللاحا ةلدولالدذعةلالدإالدذ يعدإادا  ئظدإالدقةلويلدإالصد كا

أوهدد  الدلذدد اجابددعاوجددولابن ددإالاتا  لددإالوجاددإايددلعالددد    الدوجددفل واوجددولحا

ددددفاابللدددإالدددعا دددنلالد  لعدددإااكAL-Huwailah( ,2017ودراسصصصة  لد لددد حكا

بن دإايدلعالدد    الدوجدفل واواجدولحالد لد حكالد ويذللعكاأوهد  الدلذد اجابدعاوجدولا

طاداذكلدددددد الدلددددددو ادصدددددد د الإل دددددد ثكا الخيصصصصصصر   ودراسصصصصصصةووجددددددولائدددددد وقاوئقدددددد 

دددفاابللددإالدعاتنللدد اا  ويددإالد دول ايةق ةدد ايدد أغول الد  لادد كا( 2020وبصوداود 

أوه  الدلذ اجابعاوجولابن إالاتا  لإاياعالد    الدع  فواوجولحالد ل حكاو  دكا

ئوال ذواالد    الدع  فواوئدأالذكلد الدلدو ادصد د الإل د ثكايللاد امااوجولائ وق

ايوجفائ وقائوال ذوااجولحالد ل حاولد    الدع  فواوئأالذكل الدلو .

للدإاوئواتو ال اةاأالعالالة  اة يقإايذض ال ماماتوجدفاالالةدإائدوالدالئدإالدلا

وبن ذددماي ددولحابةددلال ددذواالدذعةددل الد دد لعواتل وددد الوتددو الددد    الدوجددفل وا

 الد ل حادفاا ةاإالد  لعإا ح ولوا/ار ا(ائواودنالدلد ل الدا دة اوج ا دإا  و د

إائددوالدالئددإالدلاللددإكابةددلاحددفابةدد الدا حددا.اددد لاتالدد  الدفالةددإالد  دلددإابددعايقدد

الدفالة  الد  يقإ.

امشكلة الدراسة 

 ذا مايإاولميتعفالدذعةل الد  لعوالعاأ  الدا لحنالدذعةلالإكاوي ظلاي د ةل العالدعل 

إكاحلداا ظ لطادةفواالد  ايةعادمائدوال د فالدذلالدإالداعد يإاولمجذا بلدإاولم ذصد لي

إالالدطةاتذف بنالد  لع  ال،الدا ذا،ائوالالةإالحذل ج تمكاوتوئل الذطةا تمكاوىبفل

ال حالداخذةفإ.ادةفروفائوال  م الد 

عايعد ناىي د يواي د تد ابدعالد لد حكو واج  دااأة ةدوالدالأ د لياواوي تا الألل 

دطددنلالد  لعددإا ددواأحددفال و دد  اجددولحاالدذعةلاددواجول ددااجددولحالد لدد حكاولد   ددا

الد لددد حاددددفيه .وئلاةدددل قالدفالةدددإالد  لعلدددإكايعذاددد الدذ دددفثالددد،الآلرددد يعالهددد اح

إالمجذا بلددإكاوالا اةددالأ عددطإاةاعدد ا إائددودااال ددواأ  ليالدإاأة ةددلإكاوالددفرن

اوالدذف بدني دلف كلدذوات    ائدالدفالةواي ف  حاي ذ ،اىدلاةا  اأي ز  الدةقإالألل 

قلددأاوزلناددماوأةد ت تمكاو ددوالدد اياةدنابدد لنطال د بفلائددوات الإلي د يوايددلعالدط ددا

ا.(4:2021ل افك لداه مالدذعةلالإ.

لددد    الدوجددفل وايطدد قالخذةفددإكابةددلاةددالنااتدد اتف ددل اكولددعالدل حلددإالداف  لالددإ

لداة فكاتصواالد    الدوجفل وابةدلاأ دما دفاحاي دااتقللاهد الدعاردنفاألل الأئد للا

ئواله مال فلحات الرذا ا  كويتعذقفاأنا  لالدلهجادة    الدوجفل واي ذو ابةدلا دفاحا
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  اأنابقةلدإال تاطدإايد دذف ل اوحدنالداعد ن ائدوال د فالدع  فدإكاو عدف الدفالةدد

 .,Mousa:76لد    الدوجفل والدع دواي تا الاتا  ط اوالقط اي د لحإالدلف لإاولداذعإ. 

At,.al,.2017)ا

 فدواي(كاأنالدوندوفادةل د فايادفأاي دقدفاحالدعقةلدإاود لدماما1998وي اابجودا نبا 

دضدا نااوحدفهادذ قلدأالدذفدوقاولدذالد كاىذامايدفالدعاوجدولالد فد  حالم فع دلدإكاأيضد 

ىيذ دددد مكاوايددددعاةلددددإاولداع ئدددإاأ صددددلالاجدددإالا لإ. ف لحالددددعا دددفالتل الدعقلمةدددذ

ا(5:2018نكل ك

نا(كاىددلاأ2021وئوا  لالد دل ق؛اأاد ا ا ذد اجالالةدإا لول لدإاد قدوقالإل  د نكا

اذ ليددفحلدلد ل الدا دة ائدوالدلادعالل اأ ة العاةد اةدلول ايذ ااائدواأتدد لالطال

لاثاماحصددد ادهددد كا  ددددد اجالددد،ابل ندددد ادقطددد  الدذعةلددد كاويذ ددددااائددوا ددددو

ادوفكائدولدالظولدإالدذعةلالدإكاو  حدد اآم الأة ايا ف دهدد ا  ددوالصلددد ال هدد

دعاودد و العلعددلإانددعاإكاوتدددد كاآم الدذنللدد الفلاةدددده ادةخدددد للاأواداق تةلددد

ات ذدد  االةددذو لو  كا اددد اتعقدددف اةدددانالدوندددوفالآللدعاىددددلالدادددفلاسكاوددد 

أ دددد ل الدلدددد ل ايذقويدددداالدذعةلدددد اي دقصدددد اولمةدددذخفلمالدا دددددة اوت  لددددداا

دددلافلاساىدلداعةالددعاولدع لةلدددعائدددواحقدددنالدذعةلددد كايدددنات ودددد ايعددداالداددد

د لادا لددفيعايا ةددددونابددددعالق تةلددددعاأ فدددد فكاأوالبدددد حاحددداإلدددد لال الفذوحدد

دلفالقاأ  اددللدد ارط يدددد  اتعائددددإاةدددد لإكاتل ددددله الدددد يةقددددونابةددددلاأةددددا  الدذن

بةدلاالدصاد فالدافعادإاي داالد نم.اوئواونالدل ل الدا ة ايضع ا دفاحالدذنللد 

ةددل ال ذ دد لالداهدد ال الد ل تلددإالداخذةفددإكاولهدد ال الدذف لدد اوحددنالداعدد ن اولدذع

لدعقةددوالد ددةل اول ذ دد لالدا يددفالددعالداهدد ال االدا ددذا كاويضددع ائ نددإالدلاددو

 احادوادخ ددلد فيفحائوال  ااحل ته الدذعةلالإالدنحقدإ.ا دد لالد ددفالددعالد  ااددإاي فد

ا.لدا دذقانكالد ادد اتوجدفاتفرن اولع د د  اب جةدإ

كائدددوالالةدددذمكاا ددد  الدفالةددد  الدذدددوات قدددأائدددواويددد  اRuiz(ا2021ويددد  ا 

ذما لإائوالدك داابةلالدضلأالدلف وكاولبذافائوالالةب واو  بالعاوجهإا ظ ا ف

لد،ااى  اابةد الددلف الدوجدول الإلي د يوكاولدد  ايؤ دفابةدلاأ الدإالدذع لدنايف بةلدإ

ادوجفل وللد ول االد ةالإادة ل حالعاأجنات قلأاائ  لإاأ ا كايا عاأناي ونالد    ا

اةاإالهاإائوا  لالد ل ق.ا

ابةددلالدد اتقددفم؛ايدد االدا حددااأ طاي ددولحايلدد  ط طاوالقدد  نالددد    الدوجددفل وايدد تا الاتا  دد 

لد ل حائوالد ةل العالدخص الاولدقفال الدلف لإاولدعخصلإكالدذدواتذصدناي دعاةلدإا
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لدذ يويدددإاولدذعةلالدددإالدذدددوا دددفاتدددؤا ابةلهددد الدددعاجهدددإكاوبةدددلالدذ لددد المجذاددد بوا

ولحااا ل ساأاد الدد    الدوجدفل وابةدلاجدح أر اكاد لاأاللالدااولدعخصوالعاجهإ

لد ل حاولفااتاال هابةله كاولدعا لد  ايا دعايلد نالعد ةإالدفالةدإالد  دلدإاوذددكالدعا

ارنفالإلج يإابةلالد ؤلفالدذ دو:

فصصي ظصصل جائحصصة   مصصا عالقصصة الصصذكاء الوجصصداني بجصصودة الحيصصاة لصصدى طلبصصة الجامعصصة

ا؟كورونا والنزاع المسلح في اليمن

ا فروض الدراسة

الالةد  اةد يقإايا دعاندل غإالدفدد وصابةددلالةذل للطاداد اةداأالدذطد قاىدلدمالدع

الدل دوالدذ دو:

 توجفابن إالاتا  لإايلعالد    الدوجفل واوجولحالد ل حا. -1

طاداذكل الد ل ا ذ واددددد -2 داتوجفائ وقابةلالقل سالد    الدوجفل واوئق 

 أ  ث(.

طاداذكل الد  لعإ ح ولوادد -3 دددداتوجفائ وقابةلالقل سالد    الدوجفل واوئق 

 ).ر ا

طاداذكل الد ل ا ذ وادددددداأ  -4   ث(.توجفائ وقابةلالقل ساجولحالد ل حاوئق 

طاداذكلدد الد  لعددإ ح ولوادددددددا -5 توجددفائدد وقابةددلالقلدد ساجددولحالد لدد حاوئقدد 

ار ا(.

ا أهداف الدراسة

ات علالدفالةإالد  دلإاىدلات قلأالدعل ن الدذ دلإ:

ةادإالدوجدفل واوجدولحالد لد حاددفاا لد ع ابعا العإالدعن إايدلعالذكلد  الدد    ا-

وبفلالعا ةادإالد  لعد  الدخ ندإائدواودناج ا دإا واو د اولدلد ل ااج لعإانلع  

الدا ة ائوالدلاع.

طاداذك- لدد الدذعدد  ابةددلالدفدد وقائددوالذكلدد ل الددد    الدوجددفل واوجددولحالد لدد حاوئقدد 

الد ل .ا

طاداذكلددلدذعدد  ابةددلالدفدد وقائددوالذكلدد ل الددد    الدوجددفل واوجددولحالد لدد حا-  اوئقدد 

الد  لعإ.

اأهمية الدراسة والحاجة إليها 

اتذاةناأ الإالدفالةإائوالد ول االدذ دلإ:
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ل ودد اتتذال ا  هالدفالةإايا ه كابةلاحفابةد الدا حداكا دوالدفالةدإالدوحلدفحالدذدوا-

لدوجددفل واي ددولحالد لدد حادددفاابللددإالددعا ةاددإاج لعددإاالد عدد ابددعابن ددإالددد    

نددلع   ح ولو(اوبددفلالددعالد  لعدد  الدخ نددإائددواوددناج ا ددإا واو دد اولدلدد ل ا

الدا ة ائوالدلاعا.ا

نإا للاور ت علالدفالةإاىدلادف الم ذا هاىدلاأ الإالد    الدوجفل وائواحل حالأئ-

يل  ااذا،كاحلاايذعلعابةله ئئإا ةاإالد  لع  الد يعايع ةوناا ي إالهاإالعالدا 

ال ذقانالدعاةلإالدذعةلالإائوالدا ذا،.

ل اادلاتدددصا ددفات دد بفا ذدد اجالدفالةددإالداهذادددلعاي دعاةلدددإالدذعةلالدددإاولداددد حةلعابةددا-

  الددددد  ال اوبددإالذلوبددإالددعالداددد للجالإلااددد ليإالدذفايالدددإالده لئددإاىدددددلاتلالددددإ

دذ صدلناللدوجددفل وكاولدا   اإائدددوات ددد لعالقولددد  اجدددولحالد لددد حاوزيددد لحا

الع  الدلاللإ.لدفالةوادفاا ةاإالد  

طادة    الدوجفل و,اوأرد اد دولحالد لد حاتذاذد،ايا-  ااولنددف توئ ا  هالدفالةإالقل ة 

اةدل ولذ يإاتل ةداالدالئإالدلاللإ.

  حدود الدراسة

ل ذصددد  ا ددد هالدفالةدددإابةدددلا ةادددإاج لعدددإاندددلع  اولد  لعددد  الدخ ندددإايال  دددإا

عددد ماوالدفصدددنالدةددد  وادةلدع نددداإاندددلع  ا أزلفكالدعةدددوماولدذ لودوجلددد كالدلاللدددإ(ائددد

ام.2022ا-2021لدفالةوا

امص)لحات الدراسة 

  أوالً  الذكاء الوجداني

لا(الدد    الدوجدفل و:ايا دمالدقدفاحابةد235:ا2001 دنطالدعا ازقكاوبةاد نكاايع  

وتددوفاوئهاهدد اونددل غذه ايالم ذادد هاولإللالكالد لددفادن فعدد م اولداعدد ب الد لتلددإ

طاوىلالكال لددأا ام فعدد م الآلردد يعاولعدد ب   كدةفروفالعهدد ائددووتلظلاهدد كاوئقدد 

ابن ددد  ال فع دلدددإالجذا بلإكولهللدددإاىي  يلدددإكات ددد بفالدفددد لابةدددلالد  دددوالدعقةدددو

اولم فع دواولداهلوكاوتعة الدا يفالعالداه ال الإلي  يلإادة ل ح.

ويقصددفابجودادد نبايافهددومالددد    الدوجددفل و:يعلواأ لدد ا دد لاونابةددلالدددذ   ائددوا

 الدد،الداعدد ب الدخفلددإادنردد يعاوالدذع لددنايا و ددإائددوابن ذلددا حاوئهدد لولئعلدد كو  ل

ا(2004:26لآلر يع. الدفالي  ك
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مالةإايا د:ابايقصفاي د    الدوجفل وائوا  هالدفاالتعريف اإلجرائي للذكاء الوجداني

لدفاجدددإالدذدددوايذ صدددنابةلهددد اأئددد للابللدددإالدفالةدددإائدددوالداقلددد سالدخددد ااي دددد    ا

ا  هالدفالةإ.لدوجفل والداطاأائوا

  مكونات الذكاء الوجداني

(ىدددلاأناالددد    ا4:2013وبةددولنكاولدلولج ددإكاك167:2016يعددل ا ددنطالددعا ا ادد ك

اإ:يذ ونالعالدا و   اأوالد ف  ل الدذ دلاكلدوجفل وكاوئقط ادلاوذ،ابجودا نب

اب ولداعد ا:اوتذاةنائوالدقفاحابةلالم ذا هاولإللالكالد لفادن فعد م الوعي الذاتي

ا.لد لتلإاوح عالدذال ايللها اولدوبواي دعن إاي أئ  ااولداع ب اولأحفلث

دددلاىوتعددل اىدددلالدقددفاحابةددلاتلظددل الم فعدد م اولداعدد ب اوتوجلههدد ا  تنظصصيا الصصذات

ئهد ات قلأالم   زاولدذفوقكاولةذعا فالداعد ب اولم فعد م ائدواندل،الدقد لال او

ةدإالداخذةفدإكاو لد اتذ دوفالم فعد م الدعال ح ل ايذف بدنالآلرد وناي م فعد م ا

اىدلاأر ا.

ةدددواوتعلدواةدعوالدفد لا  دوات قلددأالولئعدمكاويعذاد الألدنالدا دونالأة ا:الدافعيصة

ادةفلئعلدإكاوتذضاعالدفلئعلإااالد ا ةإاولداة ي ح..

ويعلددوا ددفاحالدفدد لابةددلا دد ل حالعدد ب الآلردد يعالددعاردددنفاندددوته اواا:التعصصاطف

اودل اي دض واحالا ايقودون.اتعالد ل اوجهه ك

وايعددل ابجودادد نباأنالدذعالدد ابددعالداعدد ب اولم فعدد م ا ددالمهصصارات االجتماعيصصة 

لدفااولفذ فالد فد  حالمجذا بلدإكاولدذدواتعلدلاي لفلدإاتعالد الدلد سابدعالعد ب   كا

ا   حه اأوائعةه ائوالدذعالد ابعا  هالداع ب .

 ً ا الحياةجودة   ثانيا

وائدجدولحالد ل ح:يا هد ابىلالكالدفد لادوندفما)1994دع دالدإ تتع  اللظادإالدصد إال

و ع تددمالد لدد حائددواللظولددإالدقددل اولدةق ئددإالدذددواتعددلشائلهدد كاوئددلابن ذددمايا فلئددماوت

ا(2018:63ول ذا ل  ب. ابلفكاولع يل ه

(اجولحالد ل حايا ه :الدفااادعواالدفد لا2010:44ويع  ا نطالعا لل وكاوا  و كا

ي د ت اولد دع لحكاو فاتدمابةدلاىادا  اح ج تدمالدعاردنفا وبلدإالدالئدإالدذدوايعدلشا

ئلهددد كاولدخدددفل  الدذدددواتقدددفماددددمائدددوالدا ددد م الدصددد لإاولمجذا بلدددإاولدذعةلالدددإا

ولدلف لإكال،اح عاىللاتمادةو  اولمةذف لحاللم.ايللا اتع ئهد الوةدوبإابةد الددلف ا

بةلاأ مالفهومالذعفلالأيع لايعاناةاعإال  واا والدذولزنالم فع دوكاا1999ةلإا

ولد  دددإالدصددد لإادة  دد كاولمةدددذق لاالداهلددواوالأةددد اكاولةددذا لايإالدعن ددد  ا
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لمجذا بلدددإاوتولندددةه ارددد ا،ا طددد قالدع اةدددإكاولمةدددذق لاالم ذصددد ل كاولدذدددول ما

ا(390:ا2021كلد ل و. ال اف

إامالدفاج:ابايقصفاي ولحالد ل حائوا  هالدفالةإايا لجودة الحياة التعريف اإلجرائي

طادأالدذوايذ صنابةله اأئ للابللدإالدفالةدإائدوالداقلد سالدخد ااي دولحالد لد حالدا

ائوا  هالدفالةإ.

امكونات جودة الحياة 

ط يقدإاتعل اجولحاحل حالدف لاىدلا فاحالدف لابةلالدذع يشالد،ا ف دماولد،الدا ذاد،اي

امكاو ل  ايال مالدقفاحابةلادعاالواهالد  لنات  ها ف ماوب اةذماول ذاعلل ةاإكالا

اي دداالدذف يددأايددلعالفهددوما وبلددإالد لدد حاولصددطة ال ددذواالداعلعددإاأنالإلالددلعام

إاأوايعلل ناي دض واحا ف الدعو كاول ذواالداعلعإا دوال د لاتقلدل ادةةد وحالدا ليد

لاد ائكاوبةدلالدد غ الدعاتاال  اد ات قلأالدة وحاولدوت،الدوولفوادةف لائوالدا ذاد،

الدصدد إيذعةددأاي ددولحالد لدد حكاتعددذاناجددولحالد لدد حابةددلابوللددناأ ةدد اأ الددإاللهدد كا

ت قلددأاوولد  دددإالدع لددإادةفدد ل.ااككاولدعن دد  المجذا بلددإلداف لددإكاولدصدد إالدعقةلددإ

(كائدواحدلعابدد صا2016:432لد ال دوك لدذدولزنائدوالخذةد اجول دااحلد حالدل س.

ا(ارا إال و   اتع  اجولحالد ل حا و:2010:46 لل وكاوا  و ك

ا:اويقصفايمالفااات الدف لابعاح دذدمالدصد لإكاو فاتدمابةدلجودة الصحة العامة

الدذع يشال،الآلممكاولدلومكاولدعهلإائواتل وفالدك ل .

لد ا:اويقصدفايدمالدفااادعواالدفد لايد دقةأاولم ذئد لكاأوالدذ جودة الصحة النفسصية

اي د ع لحاولد ت .ل،الدا صكاأوالدععواا

:اويذ ةددلاذدددكالددعارددنفالدقددفاحابةددلات ددويعاجصصودة الحيصصاة ايسصصرية واالجتماعيصصة

وجولته كاولد ت ابدعابن ذدمالأةد يإكاو د دكالدفاالا اةدإاالدعن   الدعخصلإ

اولدذ ئلهلإ.المجذا بلإالدف لادأل عطإ

دهدد كا:اوتذاةددنائددوالاجددإااتدد الدفدد لابددعالالةددذماوحاددماجصصودة الحيصصاة الدراسصصية

الةلإ.وبن ذماياة ت تماوزلنامكاو فاتمابةلالولجهإالدضكو اوألل اولجا تمالدفا

يقصفايهد الدفاااتد الدفد لابدعاوتدعمالداعلعدواو فاتدماجودة الحياة االقتصادية 

بةدددلاتةالدددإالذطةاددد  الد لددد حاولدذ لددد الددد،الأزلددد  الم ذصددد ليإاوغدددن الداعلعدددإا

اول خف صالدفرن.

ا:إجراءات الدراسة
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فوات ددذخفما دد هالدفالةددإا  يقددإالدذ ةلددنالدوندداكوئقطدد ادألةددئةإالداط وحددإ  المصصنه 

اد ع اوئهد اووند اوت ةلدنالدعن دإايدلعالذكلد  الدد    الدوجدفل واوجدولحالد لد ح

ادطنلالد  لعإاائوالدا  م اذل الدصةإ.

اعينة الدراسة 

ددإالداعفداع ئدإالدخصد الالدقل ةدلإا ادةاقل ةدلع(ائدواندواتماالعينة االست)العية 

بلإايعفالدذ  ل ائدوال ذاد،الدفالةدإالد د دوا د مالدا حداايذطالقدمابةدلابللدإالةدذطن

طاو  داإكالعاج لعإانلع  اولد  لع  الدخ نإكايهف الدذا 40 ولله   فالدعا(ا  دا 

انفقاواا  الداقل س.

 العدإاندلع ت الرذل اابللإالدفالةإاي دط يقإالدععولالإالعا  داإاج :االعينة الفعلية

طاو  دادإكت لوح اأباد ا443ويةك ابللإالدفالةدإا اكلد  لع  الدخ نإو   ا(ا  داد 

ط(كا30واا19يددددلعا  (.ا2022-2021لدفصدددددنالدةددددد  وادةعددددد مالدفالةدددددوا ئدددددوااب لددددد 

 (ايالعاتوزي،اأئ للالدعللإاح االذكل الد  لعإاولد ل .1ولد فوف 

ا(اتوزي،ابللإالدفالةإاح االذكل الد  لعإالد ل 1جفوفا 

الد  لعإ
الدلو 

الدا او 
الدا او 

الد ةو اأ ةلاذ  

ج لعإا

انلع   ح ولو(
 111ا123

ا234

ا443

ا209ا94ا115اج لع  ار نإ

 ىبذاف الدفالةإابةلالقل ةلعا ا : أدوات الدراسة 

 أوالً  مقياس الذكاء الوجداني

دفالةدد  الداذعةقددإايعددفاأنا دد مالدا حدداايا لجعددإالأليلدد  اولداصدد لااولداعدد يل اول

كاتد ايلد  الداقلد سالد،ال لبد حاالمرذنئد  الدةق ئلدإايدلعالداقد يل اياوتو الدفالةإ

ذل الدصةإاوبللدإالدفالةدإالد  دلدإكوىنالردذن اتةدكالداقد يل الد،ا العدإاول ذاد،ا

ي إلتددد ئإاىددددلالددد اوالائدددوالإلج يددد  ااكلدفالةدددإالد  دلدددإائدددوالد اهوايدددإالدلاللدددإ

يةا المرذن الدةق ئوااكلعالدفالةإالد  دلإاولداق ين الد  يقإادةا  ادعللإالدفالةإ

دةعللإكاويقذ فاتطوي األلحا ل سا ف لإاتعذافابةلالدالئإالدلاللدإادذل ةداالدعدا لائدوا

لدل جاددإابددعالدلدد ل الدا ددة ااوتفعددوائلدد وساا دد هالدا حةددإالددعالأزلدد  الداخذةفددإ

ي داقدد يل اولدفالةدد  ائددوايلدد  الداقلدد ساوت فيدفالأيعدد لاا واو د كاو ددفاتدد المةدذع  إ

ا:لد ددد يقإالدذدددواي ةددد الوتدددو الدددد    الدوجدددفل والةدددنالقلددد ساوالالةدددإا دددنالدددع

(كا1998(كاوبةاددددد نا 2014(كوحلصددددد دو 2009  دددددلاإا و(ك2002لددددددفالي   

 (اولدذوا اق ابةلالدالئإالدلاللإاولد  لا يإا.2011وح عا 
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 :صدق المحكمين

وئدواتدو ااصصلعائدوابةد الددلف كلد   ابةلالداقل سالعا انالدعفيفالعالداذخات 

 ذد اجالدذ  دل اتد اتعفيندصدل غإاوحد  ايعداالدعاد ال اوىتد ئإايعداالدعاد ال كا

يددإاولل ةدداذه ادةا حةددإالدعا يددإاولدالئددإالدلاللددإكاوةددنلإاووتددوفالدصددل غإالدةكو

ادةعا ال .

ااالتساق الداخلي 

الاجإا نائقد حت اح  لالمت  قالدفلرةوابعا  يأاح  لالع لن الماتا  ايلعا

 الد،اا ايللهل،الدفاجإالد ةلإادةاعفالد  اتلذاواىدلمكاوح  لالع لنالاتا  الأيع لائل

الدفاجإالد ةلإادةاقل سا  ن.اولد فلوفالدذ دلإاتوت اذدك:

ا(40 ان=ا(ايالعالع لنالاتا  الاجإا نائق حال،الدفاجإالد ةلإادةاعفالد  اتلذاواىدلم2جفوفا 

 ا  الدفق ح

ا

الأيع ل

الع لنالماتا  اد نائق حال،الداعف

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ا**610.ا**658.ا**424.ا**676.ا**588.ا**452.ا**617.ا**649.ا**536.ا**561.ايتعفالدوبواي د ل 

ا**545.ا**598.ا**522.ا**554.ا**588.ا**446.ا**551.ا**495.ا**638.ا**557.ايتعفاتلظل الد ل 

ا**385.ا**380.ا**669.ا**704.ا**497.ا**423. **699. **598. **492. **725.ايتعفالدفلئعلإ

ا*289.ا**447.ا**626.ا**813.ا**655. **415. **676. **427.ا** 625. **702.ايتعفالدذع   

ا**390.ا**433.ا**462.ا**691.ا**515. **423. **665. **622. **618. **681.ايتعفالداه ال المجذا بلإ

ا0.01للدإابلفال ذواا**0.05ل ذواا*اللدإابلفا

ا(اأناجال،ائق ل القل سالد    الدوجفل واحقق الاتا    2يذالعالعالد فوفا 

ا(.0,05(ك 0,01للدإال،الاجإالداعفالد  ايلذاواىدلمابلفال ذواا 
ا(40 ان=ايالعالع لنالاتا  الاجإا نايتعفال،الدفاجإالد ةلإادةاقل سا  ن)3جفوفا 

اي دفاجإالد ةلإادةاقل سالع لنالماتا  الدوجفل وأيع لالد    اام

ا**801.ايتعفالدوبواي د ل ا1

 .754**ايتعفاتلظل الد ل ا2

 **896.ايتعفالدفلئعلإا3

 **927.ايتعفالدذع   ا4

ا5
يتعفالداه ال ا

المجذا بلإ
.871** 

طايدلعالاجدإا دنايتعدفالدعا3يذض العالد فوفا  أيعد لا(اوجولالاتا    اللدإاىحص ال 

(او دد لا0,01لقلد سالددد    الدوجدفل واولدفاجددإالد ةلدإادةاقلدد سابلدفال ددذواالمددم ا
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يعل اىدلانفقايل  ائقد ل الداقلد ساوندنحلذمادقلد سالد اأبدفالدعاأجةدماأ ا قدل ا

الد    الدوجفل واوله التمالداخذةفإ.

اال بات 

 د لاوتد احاكد   لااا  القل سالد    الدوجفل وات الةذخفلما  يقإاىبد لحالدذطالدأ

فد ا يقدإاأدلع لنالماتا  ايلعالاج  الدطةاإائوالدذطالقلعالأوفاولدة  واي ةذخفلما 

(اياددلعا4كاولد ددفوف Intraclassوي ةددذخفلما  يقددإاى ذدد ل نسا Alpha  و ادد  

اقلد سالع لن الماتا  ايلعالاج  ا دنايتعدفالدعاأيعد لالداقلد ساولدفاجدإالد ةلدإادة

ا  ن.

اعالأوفلاتا  الاج  الأيع لاولدفاجإالد ةلإادةاقل سا  نائوالدذطالقلا(ايالعالع لن4لد فوف 
ا(40ولدة  وايط يقإاأدف ا  و ا روى ذ ل نس ان=ا

اأيع لالد    الدوجفل وام
أدف ا

ا  و ا  

ى ذ ل نسا لتف قا

الطةأ(

 78.ا77.ايتعفالدوبواي د ل ا1

 81.ا.90ايتعفاتلظل الد ل ا2

 87. 93.ايتعفالدفلئعلإا3

 92.ا96.ايتعفالدذع   ا4

ا5
يتعفالداه ال ا
المجذا بلإ

.85 .73 

 88. 94.الدفاجإالد ةلإادةاقل سا  ن

اولع لدناى ذد لا دنسات لوحد ا  و اد  ا(اأنا دل الع لدناأدفد 4يذض الدعالد دفوفا 

دوجدفل وا.(كايللا الع لنالدةا  اداقل سالدد    ال92ا-.73.(ا 96ا-.77بةلالدذولدوا 

طا لدةاد  اايذ  ايفاجإاب دلدإالدعا.(كاأ اأنالداقلدد س88.(او 94دةط يقذلعا   ناوئق 

اوأ مايصة ادقل سالد    الدوجفل و.

(ائقد حالوزبدإابةدلارا دإا50د دكائإنالداقلد سائدواندواتمالدله الدإايذ دونالدعا 

(ا10أيع لائ بلإادة    الدوجدفل وكاو د هالأيعد لالدف بلدإا دو:ايتعدفالددوبواي دد ل ا 

يتعددفالدذعدد   ااك(ائقدد ل 10يتعددفالدفلئعلددإا اك(ائقدد ل 10فاتلظددل الددد ل ا يتعدداكئقدد ل 

 Triple(ائقد ل كالفاجدإاوئقطد اداقلد سا10يتعفالداه ال المجذا بلإ ك(ائق ل 10 

Likertا(1ك2ك3وتص ل ما اكمايلطاأ(اكأحل  ط اك يلطاأا

اانياً  مقياس جودة الحياةث

ئددوايلدد  الداقلدد ساوت فيددفالأيعدد لا فدد اوندد الداقلدد سالد دد يأكاو ددفاتدد المةددذع  إا

ي داقدد يل اولدفالةدد  الد دد يقإالدذددواي ةدد الوتددو اجددولحالد لدد حاالةددنالقلدد ساوا
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(كاوالل ددوكاوا2014(كألمكالد  جدد ن 2020(كلد ددلف 2021ل اددف :لالةددإا ددنالع

ا(.2018وبلفا اك(2010  و  

ا:صدق المحكمين

ةد الددلف .ائدواتدو ات الد   ابةلالداقل سالعا ادنالدعفيدفالدعالداذخصصدلعائدواب

ا ذ اجالدذ  ل ات اتعفينالدصل غإاوحد  ايعداالدعاد ال اولتد ئإايعداالدعاد ال ك

يددإاولل ةدداذه ادةا حةددإالدعا يددإاولدالئددإالدلاللددإكاوةددنلإاووتددوفالدصددل غإالدةكو

ادةعا ال 

االتساق الداخلي ا

حات اح  لالمت  قالدفلرةوابعا  يأاح  لالع لن الماتا  ايلعالاجإا نائقد 

 الد،اا ايللهل،الدفاجإالد ةلإادةاعفالد  اتلذاواىدلمكاوح  لالع لنالاتا  الأيع لائل

الدفاجإالد ةلإادةاقل سا  ن.اولد فلوفالدذ دلإاتوت اذدك:

ا(ايالعالع لنالاتا  الاجإا نائق حال،الدفاجإالد ةلإادةاعفالد  اتلذاواىدلم5جفوفا 

ايعتفاجولحالدص إ

 لد  الإاولدلف لإا

ايتعفاجولحالد ل حا

 لأة يإاولمجذا بلإ
 يتعفاجولحالد ل حالدفالةلإ

ايتعفاجولحالد ل ح

 لم ذص ليإا

اا  
الدفق ح

الع لن
الماتا  

 ا  الدفق ح
الع لنا
 لماتا  

 ا  الدفق ح
الع لن

 لماتا  ا
 ا  الدفق ح

الع لن
 لماتا  ا

ا**486.ا1ا**537.ا1ا**625.ا1ا**663.ا1

ا**435. 2ا**533. 2ا*359. 2 .372** 2

ا**541.ا3ا**633.ا3 **653.ا3 .408** 3

ا**568.ا4ا**516.ا4ا**830.ا4ا.348*ا4

ا**581.ا5ا**602.ا5ا**623.ا5 *296.ا5

ا**602.ا6ا**713.ا6ا**601.ا6ا.630**ا6

ا**657.ا7ا**492.ا7ا**386.ا7ا.392**ا7

ا*329.ا8ا**447.ا8ا**430.ا8ا.374**ا8

ا**473.ا9ا**685.ا9 **564.ا9ا.442**ا9

ا**645.ا10ا**427.ا10 **374.ا10ا.316*ا10

ا**567.ا11ا**425.ا11 **624.ا11ا.478**ا11

ا**501.ا12ا**431.ا12 **382.ا12 .510**ا12

 *330.ا13ا.442**ا13

ا

ا**675.ا13

ا**455.ا14 **830.ا14ا.496**ا14

ا**709.ا15 **623.ا15ا.334*ا15

 **601.ا16ا.481**ا16
ا

 ا.389**ا17

ا0.01للدإابلفال ذواا**0.05*اللدإابلفال ذوااااااااااااااا

(اأناجال،ائق ل القل ساجولحالد ل حاحقق الاتا    اللددإالد،ا5يذالعالعالد فوفا 

 (.ا0,05 ك(0,01لدفاجإالد ةلإادةاعفالد  ايلذاواىدلمابلفال ذواا 
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ا(40 ان=ايالعالع لنالاتا  الاجإا نايتعفال،الدفاجإالد ةلإادةاقل سا  نا)6جفوفا 

اي دفاجإالد ةلإادةاقل سالع لنالماتا  اأيع لاجولحالد ل ح م

ا.643**ايعتفاجولحالدص إالد  الإاولدلف لإا1

2 
يتعفاجولحالد ل حالأة يإاا

اولمجذا بلإ
.882** 

 **808.ايتعفاجولحالد ل حالدفالةلإ 3

 *330.ايتعفاجولحالد ل حالم ذص ليإا4

ا0.01للدإابلفال ذواا**0.05*للدإابلفال ذواااااااااااااااااااااااااااااا

طايدلعالاجدإا دنايتعدفالدعاأي6يذض العالد فوفا  عد لا(اوجولالاتا    اللدإاىحص ال 

و  لاا(ك0,05( 0,01لقل ساجولحالد ل حاولدفاجإالد ةلإادةاقل سابلفال ذواالمدم 

ايعل اىدلانفقايل  ائقد ل الداقلد ساوندنحلذمادقلد سالد اأبدفالدعاأجةدماأ ا قدل 

اجولحالد ل حاوله الته الداخذةفإ.

اال بات 

وتدد اح دد لااكد  دد لااادد  القلدد ساجددولحالد لدد حاتدد الةددذخفلما  يقددإاىبدد لحالدذطالددأ

فد ا يقدإاأدلع لنالماتا  ايلعالاج  الدطةاإائوالدذطالقلعالأوفاولدة  واي ةذخفلما 

(اياددلعا7ولد دفوف ااكIntraclassوي ةدذخفلما  يقددإاى ذد لا دنسا Alpha  و اد  

اقلد سالع لن الماتا  ايلعالاج  ا دنايتعدفالدعاأيعد لالداقلد ساولدفاجدإالد ةلدإادة

ا  ن.

اعالأوفلنالاتا  الاج  الأيع لاولدفاجإالد ةلإادةاقل سا  نائوالدذطالقل(ايالعالع 7لد فوف 

ا(40وى ذ ل نسا ان=ااولدة  وايط يقإاأدف ا  و ا  

اأيع لاجولحالد ل حام
أدف ا

ا  و ا  
اى ذ لا نسا لتف قالطةأ(

ا1
يعتفاجولحالدص إالد  الإا

اولدلف لإ
 65.ا79.

2 
يتعفاجولحالد ل حالأة يإاا

اولمجذا بلإ
97. .89 

 92.ا97.ايتعفاجولحالد ل حالدفالةلإا3

 88.ا96.ايتعفاجولحالد ل حالم ذص ليإ 4

 82. 95.الدفاجإالد ةلإادةاقل سا  ن

ا(اأنا دل الع لدناأدف   و اد  اوالع لدناى ذد لا دنسات لوحدد 7يذضد الدعالد دفوفا 

دوجدفل واداقل سالدد    ال.(كايللا الع لنالدةا  ا92ا-.65.(ا 97ا-.79بةلالدذولدوا 

طادةطدد يقذلعا  يذددد  اا.(كالألددد الدددد  ايدددفدنابةدددلاأنالداقلددد س82.(او 95  ددناوئقدد 

ا.عالدةا  كايفواياذطةا  الدفالةإيفاجإاب دلإال
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ا(ائقد حالوزبدإابةدلاأايعدإ60د دكائدإنالداقلد سائدواندواتمالدله الدإايذ دونالدعا 

  دالإا بلدإا دو:ايعتدفاجدولحالدصد إالدأيع لائ بلدإاد دولحالد لد ح.او د هالأيعد لالدف

عدفاجدولحايتااك(ائقد ح16يتعفاجولحالد ل حالأة يإااولمجذا بلدإا اك(ائق ح17ولدلف لإا 

جدإاوئقطد ا(ائقد ح.الفا15يتعدفاجدولحالد لد حالم ذصد ليإا اك(ائقد ح12لد ل حالدفالةدلإا 

ا(.1ك2ك3وتص ل ما اكمايلطاأ(اكأحل  ط اك يلطاأاTriple Likertداقل سا

اعرض النتائ  ومناقشتها 

ويصن: هصذا الفصرض علصـ أنصـه توجد عالقصة ارتباطيصة دالصة إحصصائيا  الفرض ايول

 لدنا.اودةذ قأالعاند إالدف صات الةدذخفلمالعبين الذكاء الوجداني وجودة الحياة

    ا(ايوتد الدعن دإالماتا  لدإايدلعالدفاجدإالد ةلدإادةد8لاتا  ايل ةونكاوجددفوف 

ا  اأيع لاجولحالد ل ح.الدوجفل واويلعالاج

ا(ايالعالع لن الاتا  ايل ةونايلعالدفاجإالد ةلإادة    لدوجفل واويلعالاج  8جفوف 

ا(443أيع لاجولحالد ل حا ن=

الد    الدوجفل والداذكل الدا ذقن

الداذكل الدذ ي،ا أيع لاجولحالد ل ح(
لع لنا
الماتا  

ل ذواا
الدفمدإ

 0.01ا.634**اولدلف لإيعتفاجولحالدص إالد  الإا

يتعفاجولحالد ل حالأة يإاا

اولمجذا بلإ
**653. 0.01 

 0.01ا.565**ايتعفاجولحالد ل حالدفالةلإ

 0.01ا.634**ايتعفاجولحالد ل حالم ذص ليإ

ا0.01للدإابلفال ذواا**0.05*للدإابلفال ذواااااااااااااااااااااااااااااااااا
بن دددإالاتا  لدددمالوجادددإايدددلعالدفاجدددإالد ةلدددإا(اىدددلاوجدددولا8يذضدد الددعالد ددفوف 

(لادد ا0.01ويدلعالاجد  اأيعد لاجدولحالد لد حابلدفال دذواالمددما ادةد    الدوجدفل و

لدوجددفل وا ةادد ا دد ناايعلدواأ دما ةاد ا د نالدفد لابةددلالدد ذواابدد فالددعالددد    

ويد دكائدإنا د هالدلذل دإايذاذد،اي دولحاحلد حال تفعدإكاوي دذ دواتذ قأا  هالدف تدلإ.ا

ئددوالدفالةددإالد  دلددإالتفقدد الدد،ا ذدد اجالالةدد  اأردد ااأ ددف ابةددلاوجددولابن ددإا

-AL(ا,2017 ا:لاتا  لددمايددلعالددد    الدوجددفل واوجددولحالد لدد حكاا فالةددإا ددنالددع

Huwailahكا2020(كاولدخلدددددددددد كاويددددددددددوللول 2017 وآردددددددددد ونكاواددددددددددةاوكا)

(كولدذددواا2009هددو لد:لالةددإا ددنالعاأوهدد  اآردد ا(كاولددعاج  ددا2011وح ددع 

أاددد ا اىددددلاوجدددولابن دددإايدددلعالدددد    الدوجدددفل واوأةددد دلاالدذلعدددئإالمجذا بلدددإكا

(كولدذواأوه  اىدلاوجولالظ   اجولحالد ل حايفاجإا الد حكاوأةده ا2020ولد لف 

لدصاولالدلف واي دذلاؤاي ولحالد لد حكادد دكائدإنادةصداولالدلف دواتداال الوجداابةدلا
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(كاولدذوا فئ الدذع  ابةلال ذواالدضكو ا2015 اجولحالد ل حكاولالةإالمةول

لدلف ددلإالدل جاددإابددعالد دد لابةددلاغدد حادددفاا ةاددإاج لعددإالأز دد ايكدد حكاأوهدد  ا

لدلذ اجاأنالداعفالم فع دوادةضدكو احصدنابةدلالدا تادإالأوددوايةلدمالداعدفالدفالةدوا

الداعفالمجذا بو.اوأرل لدةضكو كا

انأ(لدعا2000تدو الد اأاد االدله وداد ن اويا عاتف ل الدعن إايلعالداذكل يعائوا

ويذعدد لةونالعهدد اجلددفلكااوجددفل ل ايع ئددونالعدد ب   الدخ نددإالأذ لدد  الأاددخ ا

يط يقددإالاذدد زحكاويذالدد ونائددواجالدد،االعدد ب الآلردد يعاويذفهاددوناويذعدد لةونالدد،

لد   اغوجفل لإاب دلإا  اأ ةد الدعاايذال وناياه ال ال  م الد ل حكاوأودئكالد يع

اساي د تدد ابددعاأ ف دده كاولدذالدد اي د فدد  حائددواحلدد ته كاو ددفاته ابةددلدددفيه اىح دد 

ةدلاددذ   ابلدذ   ابةلايللذه الدعقةلإادفئ،اى ذد جه اىددلالألد مكاألد الدعاماي دذطل،ال

الدوجفل لددإكائلددفرنائددوالعدد اكا ف ددلإاللرةلددإاتددفل ا ددفاته ابةددلالدذ  لدد كاحل تددم

لد ددددددةالإ. اااوت ددددددلط ابةددددددله الأئ دددددد اوتاددددددلعه الددددددعالدذاذدددددد،ايف دددددد اولتدددددد 

ا.(180:2019ذيل وك

إاويف  الدا حااوجدولابن دإالاتا  لدإالوجادإايدلعالدد    الدوجدفل واوجدولحالدصد 

لئددأابةددلالبذادد ااأنالددد    الدوجددفل وايعددفاوةددلةإالددعاوةدد اناتوالد  ددالإاولدلف ددلإك

إالداذكلد ل الداذنحقدإاولداذصد ابإالدذدوات دل ايدمكلةنالدضدكو الدصد لالدف لالد،

اه اتولئقد لعاآاد اكاوت قدلقاي ااالدل ل الدا ة ائوالدلاعكول ا فايلذجابله ولدلف لإا

لدذددولزنااأئضددنالدد،العطلدد  الد لدد حالداع ندد حكاولدددذ   ائلهدد اونددومطاىدددلات قلددأ

كامالدفد للم فع دواولد    الدوجفل واياة يدإالدالاداالأة ةدواداد ايا دعاأناي دونابةلد

لف دوابةلدمائدوالدا دذقانكابدعاتولئقدمالدا   حمائواحل تمالد  دلإكاول اةل وناولفا

 ا(كاولدذدوايللد2010لأةطنا الدلف لإكاويذفأاذدكال،الالةإاولمجذا بواون ذم

أ ددددددما ةاددددد ازللال دددددذواالدددددد    الدوجدددددفل وازلل ال دددددذواالهددددد ال الولجهدددددإا

أناىلالكالدفدددد لاا(ولدذددواأادد ا اىدددل2019لدضكو كولالةددإالداعدد كاولد الددف  

ادوجدددفل و اىي  يلدددد اي دص ددددإالدلف ددددلإ.ائددد أئ للاذوالدددد    الداعلددددلالد لدددد حاي تادددد

والطالدا تفدد،اي و ددوناأ ةدد ااددعوالطاي بذددفلفالد  دددإالدا لجلددإكاولد ددع لحاوأ ةدد ااددع

ا.(298ا:2019لداطل  كعةمايعع اي ولحالد ل حالدلف لإ. ي دطاا للإكالأل الد  اي 

وجددولحالد لدد حالأةدد يإاا وويا دعاتف ددل اوجددولابن ددإالاتا  لددإايددلعالددد    الدوجددفل

ولمجذا بلإكحلااأنالدل ل الدا ة ائوالدلاعااة اتف ل الدل ساوأاي دذه اوبطةد ا

لص د ه اايصفإاب لدإاولمجذا بلدإايصدفإار ندإكاد دله ادد ايلع ددولاي ةلدذه ؛اأنا
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 ل كاألوالطاماي دذطلعونالميذعد لابلهد اور ندإالداذعةقدإايقدل الدا ذاد،الاد ااد ة ا

طالدد يلعالداا ددعادهدد الد دد لاتددك و  اد لهدد ايفاجددإالذوةددطإكاأ هدد اب اددولاندد لب 

أ الددإالهدد ال الددد    الدوجددفل وائددوالولجهددإالدضددكو ااولدولجدداكاولددعا لدد اتدداتو

بةددلاالأةدد يإاولمجذا بلددإاي ددااالدلدد ل الدا ددة كاوأنالأئدد للاذو الدقددفاحالدع دلددإ

ئوالمةدذ  يإاايعأئضنالعالآلر اىلالكاوئه اوىللاحالع ب الآلر يعايف إاي و ون

لمجذادد بوكاي إلتدد ئإاىدددلا ددو ه اأ ةدد اائددوال دددلطه ايا و ددإادةذكلدد ل اولأحددفلث

 دددفاحابةدددلايلددد  ابن ددد  الجذا بلدددإال دددذق حاولذولز دددإاوئع دددددإكوي إلت ئإاىددددلا

لدوود ا ااذدككت    الداه ال المجذا بلإاولدوجفل لإائوات د لعاوتطدوي اوىادد ل 

الداع ئلإادألئ لل.

ا ددددل اوجددددولابن ددددإالاتا  لددددإايددددلعالددددد    الدوجددددفل واوجددددولحالد لدددد حويا ددددعاتف

اجددفل وكلا ايعلواأ ما ةا ا د نالدفد لابةددلالدد ذواابدد دوالدعالددد    الدولدفالةلإ

كا ةاددد ا ددد نات صدددلةمالأ ددد لياوال تفددد،كاوتذفددددأا دددد هالدلذل ددددإالدددد،الالةدددإالدفددد أ

لب  اولمحا  ددد  ا(كاولدذددوايللدد اأنالدضددكو الدلف ددلإاولددددص 2012ولدلولج ددإ 

ددددصلةمابةددددلات الدذدددواياددد ايهددد الدفددد لاو  يقدددإاتف لددد هايا دددعاأناتدددؤا اي دددد ةا

ظدددل ادا اوتللأ دد لياوكايللادد ا  ددفاأنالدددعخلالددد  ادفيددمالدقددفاحابةدددلاتدد

ناأل فع متدددماولدعادددناو ددد الأزلددد  اوت ددد الددددضكو ايذو ددد،اللدددمااولع د ددددإ

الأ  ليالددددإكاولولجهددددإالدددددصعوي  اد اجا لاددددإاوجلددددفحائددددوالالةددددذمي قددددأا ذددد

اولدادع ن الدذدوايولجههد الدفد ل.

اويا ددددعاتف ددددل اوجددددولابن ددددإالاتا  لددددإايددددلعالددددد    الدوجددددفل واوجددددولحالد لدددد ح

لم ذصدد ليإكئواوددنالدظدد و الداعلعددلإالد  دلددإكاوبددفمالدقددفاحابةددلاتددوئل ا  ئددإا

 حالددد  ايعدد نالدعاددولالدفقدد  ادة لدداكلد   دداالم ذصدد ل لمحذل جدد  الدلوللددإائددإنا

لالعاتف ل الدعا لاول ذا له ايا دذقاةه الم اكلدلوللإ ماىذصد ل كا فااكنا  اط ا ال ط

لدعدعاااأنا ةاإالد  لعإايذ اونايقفاا ال العالإلي  يلإكاوذدكاي د غ الا اياد ايدم

قاإالد ددص ااولإلغددنلدلالوالدعاأزلد  الخذةفدإا  جادإابدعالدلد ل الدا دة اوةل ةد

لدذددددواتف تدددده الوفالدعدددفولنكاو ددد لايدددففابةدددلالعددد  والإلاللحالدقويدددإاولدذ دددف ا

تدددماهللااوح اددمكاوئددوالدو ددد اذللددنكائ إل  دد نالدلالددواالٍصايقضدد  اولإلندد لااولأ

اولدذ  دلعاولإليدفل كائهدواند حااب يادإا ويدإكايذ دفاالدصدعوي  ايطاد ادةذكللد 

ل دماهللايالاد اوئدواأحةدكالدظد و كائإيا  دمايد يعد نالا  يطوااويالواويعاد كاوياذد

الد ل حا.الدععوااي د ع لحاوي ألناولدذفد  فاولعلدل
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(الدعا2002لددفالي   اويا عاتف ل ا  هالدلذل إائواتو الد اتوندة اىدلدمالالةدإ

أنالدطددنلال تفعددوالددد    الدوجددفل والق يددنالدطددنلاللخفضددوالددد    الدوجددفل وا

  دلددإالدذددواتددففابةددلاأنا ددؤم الدطددنلالذ دد ايعاول ددفليعايذ دداوناي دداإالد للي

 ي حاوت ةلةللعاوأ ةد ائ بةلدإائدواحدنالداعد ن اويذالد وناي مةدذقندلإاوبدفمالدا د

نلاولدذو لفيددإكاوأااذدد الدفالةددإاأنالدطددنلال تفعددوالددد    الدوجددفل والق يددنالدطدد

يدففااذا ليدإكاو د لللخفضوالد    الدوجفل وايذال وناي اإا ف يدإالدد ل الق يدنالمب

ذفدوقابةلاأنا ؤم الدطنلادفيه الدقفاحابةلاحنالع  ةه ايا ف ه اوي غاونائوالد

فوناولدل  فكاودفيه الدقفاحابةلاتقفي الد ل اوت فيفاجول داالدقدوحاولدضدع اويذصد

:ا2019ذيل وكفحالدعالآلرد يعائدوالعظد الداول د . ي دةقإاواماي ذ جوناىدلالدا   

ا(183

ةادددإاي  يلددإايددلعالددد    الدوجدددفل واوجددولحالد لدد حكاتؤ ددفابةددلاأنا وأنالدعن ددإالإل

كادددفيه ا اددوفا الدد ا2014لد  لعدد  الدلاللددإكائددواوددنالدلدد ل الدا ددة اللدد تابدد ما

ةلاإكاةدي  بف  ابةلالدل  فاولإل   زاولدذولئأائوالد ل حالدذدوايا اةدو ه ايط يقدإا

 قااول  اولأحفلثايطدلا ايع زادفيه الدذ  ت ال،ايعضه الداعااولدذع ونائوالد

اىي  يلددإات عةهدد ايالددوناحلدد ته ايعدد  بإاو فدد فاوىاللحاوىندد لاابةددلالدل دد فااغدد 

الدض اقإالم ذص ليإ.

ولد  لعدد  ااويا ددعاتف ددل ا دد هالدلذل ددإالددعارددنفاحقلقددإايددانا ةاددإاج لعددإانددلع  

 االدخ نإكئواونالأزل  الداخذةفإكالدل جادإابدعالدلد ل الدا دة ااوةل ةدإالد ددص

ادنقاوتفعوابئل وسا واو د بئوالددلاعكايذاذعدونايا دذواابد دوالدعالدد    ولإلغ

إاداولجهدداي ددولحالد لدد حائددواجالدد،ال  متددمكولداه ال الدنزلددإالدوجددفل واوبن ذددم

الدضددكو   كاودددفيه ا ددفال الالدد حابةددلالولجهدددإالددددصعوي  اولدذ دددفي  الدذدددو

ا اةدونايواتل ةداه كاوي دكائواحل ته الدلوللإاولدذ ل العه اي دط قالدذايولجهو ه 

ال ح.حل ته ايط قاىي  يلإا فاالدا ذط  اولدذوات يفالعاةع لته او   حه ائوالد 

ولعاردنفالد اةداأاذ د هايا دعالدقدوفاأنال دذواالدد    الدوجدفل والدد  ايذاذد،ايدما

أئدد للابللددإالدفالةددإايذددل ادهدد اي م ددفل ،اولدذولئددأالدلف ددواولمجذادد بوار نددإالدد،ا

(ابأنالدد    الدوجدفل وا1996وئدوا د لالدصدفلايعدل ايد اوناأولن ااكعلدإلدالئإالد  ل

ياةنال اوبإالعالدقفال اغل الداع ئلإاولد ف  ل اولداه ال الدذواتدؤا ائدوا دفاحا

ذعددددددددددددد يشالددددددددددددد،الذطةاددددددددددددد  اوتدددددددددددددكو الدفددددددددددددد لابةدددددددددددددلالدل ددددددددددددد فاولد

(أنالددد    الداع ئددوا,2000Golemaجوداددد نا ا(.ويدد   16:2018ىيذ دد مكلد ل حب 
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(ا%80(ائقد الدعالدعوللدنالدذدوات دفلالدل د فائدوالد لد حكات ا د ط %20يل اإا ي ه ا

ا(.84:ا2012دعوللناأر االله الد    الدوجفل و لدف لكاولدلولج إك

اتوجفائ وقاذل المدإاىحص الإابةل الفرض ال اني  وين: هذا الفرض علـ أنـه

طاداذكل الد دل ا ذ دوا/اأ د ث(.ودةذ  لا د قأالدعاندد إالقل سالد    الدوجفل واوئق 

ذدددكادعللذددلعال ددذقةذلعادةاق ا ددإايللها .وكTest.Tلدفدد صكاتدد الةددذخفلمالرذادد اا  (

ا(.9 ا ا والوت اي د فوف 
واا(ايالعالداذوة الد   يواولم   ل الداعل ا او لاإا  (ادةف قايلعالذوةطوالد  9جفوفا 

اولإل  ث

ا(443بةلالقل سالد    الدوجفل وا ن=اا

الدعفلالد ل الداقل س
لداذوة ا

الد   يو

الم   ل 

الداعل ا 

ا لاإ

ابا اب

الاجإ

الد  يإ

ال ذوا

الدفمدإ

الد    الدوجفل و

  7.883 124.69 238الد  وا

3.96 

 

441 

0.01 

اللدإ  8.356 121.63 205 لإل  ث

اأ ماتوجفائ وقاذل المدإاىحص الإايدلعالذوةددطوالاجدد  (9يذض العالد فوف 

ا(ادصدد د ا010.لقلد سالددد    الدوجددفل وابلدفال ددذواالمدددإا لدد  وااولإل دد ثائددوا

دلدإالد،الد  واكاوي دذ دواتذ قدأا د هالدف تدلإ.وتذفأا د هالدلذل دإائدوالدفالةدإالد  

ا: ذددد اجالالةددد  اأرددد ااأ دددف ابةدددلالدفددد وقادصددد د الدددد  واا فالةدددإا دددنالدددع

 دد هالدلذل ددإادةفالةددإالد  دلددإالدد،اا(كاولرذةفدد 2012(كاولدق تددو 2010لأةددطن 

(كوبةدولنكا2011(كاولد حلةدو 2018ىيذ د مكاويدعاندكل  : ذ اجالالة  ا دنالع

ا.(2013ولدلولج إ 

ويذضدد الددعالد ددفوفالد دد يأاأنالدطددنلالددد  وااحصددةولابةددلالاجدد  اأبةددلالددعا

 ف ه األاجد  الدط داد  كلا ايففاأنادفيه ا فال اب دلإات  بف  ابةلالدذ   ائوا

ذوات يفالعا فاته ابةلاحنالداع ن الدابلفالولجهإالداول  الددض غطإايط يقإ

ونائدواتولجهه ائواحل ته الدلوللدإاولد لط حابةلهد ايط يقدإاىي  يلدإات عةهد ايعلعد

اح دإالعالمةذق لااولدذ ل ال،الد ل حايل د فاول    ما.

ويف  الدا حاا  هالدلذل إايا ه ا ذل إاللطقلإائوال ذاعل الدلالواأ مايعذافايعد نا

أ ة الدعالإل د ثائدواجالد،الداول د اولأحدفلثالدذدواياد ونايهد اا ةوابةلالد  وا

ولدذواتدولجهه ايط يقإات يفالعا فاته ابةلا ل لحالألوااولد دلط حابةلهد ايعد نا

نددد ل اللردددنالدا ذادددد،الدددد يعايعلعدددونائلدددماولدذ لددد العدددمايعددد ناي يدددفاددددفيه ا
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  دلعي-دا  ل أالدع يوااق ل ويلدفالدا   اااااااااااا لإولدلفالدذ يويإادةفالة  الدفودلإالدا ةإ

الةددإالمةددذا لاائددوالد لدد حايذولئددأاو  دد فاأ ةدد الددعالإل دد ثكئواحددلعاأادد ا ال

أنالم فعدد م ا ددوائددوالأنددنايللددإالعقددفحاتذدداا ايدد د ل اا(اىدددل2012لدق تددو 

تعد زالألولاااولدعا اولدذلعدئإالمجذا بلدإالأةد يإائدوالدا ذاعد  الدذقةلفيدإالدذدو

لداوجهددإا  ددوالدعن دد  المجذا بلددإاولددد  واايذ ددما  ددوالدعاددناالأ ةويددإالدذقةلفيددإ

قةادددد  الدا لجلددددإاأةددددا لائ ددددلودوجلإاولإل  ددد زكاوأنالإل دددد ثاأ ةدددد اب تددددإادةذ

ولجذا بلددإكاواق ئلددإكاولددعاجهددإاأردد اايذعةددأالألدد ايذو عدد  الدا ذادد،ادةصددواحا

لدلاطلدددإادث ددد ثكولدذواتعذا  ددد اب  فلدددإاوح  ةدددإادةك يدددإاولذقةادددإكابةدددلاب ددد ا

طاوأ ةد اااد  اواي  دإا لدصواحالدلاطلإالد  وايإالدذدواتد اائلدماأ دمال دذق اب  فلد 

اج ش.اا

الص:  ويصن: هصذا الفصرض علصـ أنصـه توجد فصروق ذات داللصة إحصصائية الفرض ال 

عاودةذ قأالداعلـ مقياس الذكاء الوجداني وفقاً لمتغير الجامعة حكومي /خاص(.

ا دإادعللذدلعال دذقةذلعادةاق اكTest.Tند إا  لالدف صكاتد الةدذخفلمالرذاد اا  (ا

ا(.10يللها .اوذدكا ا ا والوت اي د فوف 

لداذوة الد   يواولم   ل الداعل ا او لاإا  (ادةف قا(ايالعا10جفوفا 

ايلعالذوةطوالد  لعإ ح ولوا/ر ا(

ا(443بةلالقل سالد    الدوجفل وا ن=

الدعفلالد  لعإالداقل سااا
لداذوة ا

الد   يو

الم   ل 

الداعل ا 

ا لاإ

ابا اب

الاجإ

الد  يإ

ال ذوا

الدفمدإ

الاالد    الدوجفل و

ج لعإانلع  ا

ا ح ولو(
234 122.38 8.257 

-2.421 441 

0.01 

اللدإ  8.124 124.27 209 ج لع  ار نإ

أ ماتوجفائ وقاذل المدإاىحص الإايلعالذوةددطوالاجدد  ا(10يذض العالد فوف 

وا ةاإاج لعإانلع   ح ولو(او ةاإالد  لع  الدخ نإائوالقل سالدد    الدوجدفل 

ا(ادصدد د ا ةاددإالد  لعدد  الدخ نددإكاوي دذدد دواتذ قددأا دد ه010.بلددفال ددذواالمدددإا 

لدذدوا(او2010لدف تلإ.اوتذفأا  هالدلذل إائوالدفالةإالد  دلإالد،الالةدإالأةدطن 

ج لع  ا ط  اغ حادص د ايعاالد  لع  ائوايعداااأا ا اىدلاوجولائ وقايلع

الدا و   .
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  دلعي-دا  ل أالدع يوااق ل ويلدفالدا   اااااااااااا لإولدلفالدذ يويإادةفالة  الدفودلإالدا ةإ

إا ا ةادإالد  لعدويذض العالد فوفالد  يأاأنا ذل إالدف وقايلعالذوةدط  الاجد 

طاائددوالددد    الدوجددفل والذق ايددإاجددفلطكاوي دذدد دو اذكلدد ادمايا ددعات فيددفالدفدد وقاوئقدد 

الد  لعإكاويا عاىاج  ا  هالدف وقاىدلاب لنالدصفئإ.

اا ذادد،  هالدلذل إائواتو احقلقإاأنا ةاإالد  لعإا  اأ ة ائئ  الداويف  الدا حا

طائوالدظ و اولداول  الدذدوايذع تدونا  ادهد اي د  لعدإاواغد الردذن اأةدا تع يه 

لد  لعدددد  اىماأ هدددد ايعلعددددونائددددوايلئددددإال ذصدددد ليإاولجذا بلددددإاواق ئلددددإاوودددد و ا

ااأنلذعدد يهإكد دكاجدد   الدلذل ددإادصدد د الدذعدد يمايللهادد اأ ةدد الدددعالمردددذن كاىم

لدا حددداايعددد وا ددد هالمرذنئددد  ادصددد د ا ةادددإالد  لعددد  الدخ ندددإكالاددد ايدددففاأنا

لعاالع لةإار نإائواا و الدقاوفاولدذ  لنكاوتال الدا يفالد  لع  الدخ نإاده 

لرذلد ااولد  يإاي دل اإادةطةاإائوالد   االأ  لياوالعاحلداالداق ال كولمدذد لمكا

الدافاةلعكاولا اةإايعاالأ عطإكاب  الد  لع  الد  وللإ.

توجصد فصصروق ذات داللصة إحصصصائية   ويصصن: هصذا الفصرض علصصـ أنصـه:االفصرض الرابص 

اودةذ قدأالدعاندد إمقياس جودة الحياة وفقصاً لمتغيصر الجصنذ  ذكصور/ أنصا (.علـ 

هادد .اكدعللذددلعال ددذقةذلعادةاق ا ددإايللTest.T دد لالدفدد صكاتدد الةددذخفلمالرذادد اا  (ا

ا(.11وذدكا ا ا والوت اي د فوف 

 واا(ايالعالداذوة الد   يواولم   ل الداعل ا او لاإا  (ادةف قايلعالذوةطوالد 11جفوفا 
اولإل  ث

ا(443بةلالقل ساجولحالد ل حا ن=

الدعفلالد ل الداقل س
لداذوة ا

الد   يو

الم   ل 

الداعل ا 

ا لاإ

ابا اب

الاجإ

الد  يإ

ال ذوا

الدفمدإ

اجولحالد ل ح
 9.215 151.75 238الد  وا

.876 441 
.382 

اغل اللدإ
 8.516 151.01 205 لإل  ث

ذل المددإاىحصد الإايدلعالذوةددطواىدلابفماوجدولائد وقا(11يذض العالد فوف 

وي دذد دوائدإنا د هالدف تدلإادد ااكلاجد  الدد  وااولإل د ثائدوالقلد ساجدولحالد لد ح

تذ قأ.اوتذفأا  هالدلذل إائوالدفالةإالد  دلإال،ا ذ اجالالة  اأر ااأ ف ابةدلا

طاداذكلدددددددد الد ددددددددل ا فالةددددددددإا ددددددددنالددددددددع لدخلدددددددد كاا:بددددددددفمالدفدددددددد وقاوئقدددددددد 

(كايللا لرذةفذهددد هالدلذل دددإادةفالةدددإالد  دلدددإالددد،ا2011(كوح دددع 2020ويدددوللول 

-AL(ا,2017(كوا 2010(كولأةدددطن 2014لالةدددإا دددنالدددع:األمكاولد  جددد ن 

Huwailahا ا.
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  دلعي-دا  ل أالدع يوااق ل ويلدفالدا   اااااااااااا لإولدلفالدذ يويإادةفالة  الدفودلإالدا ةإ

ةاددإاويا دعاتف ددل ا د هالدلذل ددإايدانالدضددكو الدلف دلإالد ل تلددإالدذدوايذعدد صادهد ا 

عدددل اىددددلاأنالإل ددد ثاتذ ادددناأباددد  ا ف ددده اد دددنالد ل دددلعكاو ددد لايالد  لعدددإا دددو

ةلدمائدوابأ ا ائوالد ل حالا ا  ناالد ل حالةنالد  واكاوأنادث  ثالوالاول ئودل  

 جد،ايي دضكو الدلف لإا ارله الد جنكاويا دعاأناالد  يأكالا اي عةه ابةلالاليإ

ذدوادذ يويدإاللمجذا بلإكاولدةق ئلإكاولم ذصد ليإكاولدذعةلالدإكاولدا  لاىدلالدذكل ل 

عاحددفا ائددوالدا ذادد،الدلالددوكاول ع  ةدده ابةددلاباةلددإالدذلعددئإالمجذا بلددإكاويا دد

اد  لعدإاىاج  ا  هالدلذل إاأيض اىدلا العإالدا حةدإالدعا يدإالدذدواياد ايهد ا ةادإال

لاحدفائهواتع نايفليدإال حةدإالدعدا لكاولدذدوايذطةد،ائلهد الدطةادإاذ دوالاوى  اد ابةد

وماهلددوكاوي دذدد دوايذعدد ا ونائددوا فدد الدهاددةدول اىدددلايلدد  ال ددذقاةه الأةدد  اولدا

 اولدظدد و الدصددعاإالد دد افحائدددوالدا ذاددد،الدلالددوالدل جاددإابددعالدلدد لاولداعدد  ن

لدا ددة الدا ددذا كالادد ايددفئعه اىدددلالمبذادد لابةددلالدددلف ادةذكةدداابةددلانددعوي  ا

الد ل حكاولدفئ  ابعاحقو ه .

م ام خد ل ائدوال د ئإنالأة حالدلاللإالد فيةدإات داالإل د ثالةدنالدد  واابةدلال

وقالد لددد حالداخذةفدددإكاولدددد  ايعدددفالقادددومالجذا بلددد كاولدددد  اي دددا ادةاددد أحاايددد دذف

كاولدال ئ إكاوي دذ دواتكلل ال ذواا ادوفالداد أحاوأندا  اأ ةد اتطةعد او اوحد 

ئلهد االلئعلإادث   زابعاذ ا انكاي إلت ئإاىدلاتداال اود و الدا ذاد،كاياد اوأ ة 

عاوبددفماتددا نالدا ددذقانائددواح دددإالدطددنقكالادد اي يددفالددت قلددأالم ذفدد  الددد لتوكا

للئعلدددددددذهعادةذفدددددددوقاولدل ددددددد فادضدددددددا نالدا دددددددذقاناولدذ ددددددد االدددددددعالدقلدددددددولا

(كاولددددددددددعاج  ددددددددددااآردددددددددد اي ا بةددددددددددولنكا160:ا2011لم ذص ليإ ح ددددددددددعك

نا(كاأنالدعا الأ ا ايقد،ابةدلا   دنالدد  واكائهد ايذ اةدو38:ا2013ولدلولج إك

اناهفيددفالدخدد اجواولدضددكو اولدخددو الددعالدا ددذقلد ةلدد الددعالداع  ددد حاولأددد اولدذ

ادد ااولم عددك فايهاددومالد لدد حكا ددنا دد هالألددواالدددعااددا ه اأناتذدد كالدعفيددفالددعالآل

الد ةالإابةلان إالدف لالد  الإاولدلف لإ.ا

توجد فروق ذات داللة إحصصائية   الفرض الخامذ  وين: هذا الفرض علـ أنـه

ودةذ قددأالددعاعلصصـ مقيصصاس جصصودة الحيصصاة وفقصصاً لمتغيصصر الجامعصصة حكومي /خصصاص(.

 دإاكدعللذدلعال دذقةذلعادةاق اTest.Tند إا د لالدفد صكاتد الةدذخفلمالرذاد اا  (ا

ا(.12يللها .اوذدكا ا ا والوت اي د فوف 

و لاإا  (ادةف قايلعالذوةطوا(ايالعالداذوة الد   يواولم   ل الداعل ا ا12جفوفا 

الد  لعإ ح ولوا/ر ا(

ا(443بةلالقل ساجولحالد ل حا ن=



ا  ن .لاااالاعلدائوالدا ة اولدل ل ا واو  اج ا إاونائوالد  لعإا ةاإافادالد ل حاي ولحاوبن ذمالدوجفل والد    
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  دلعي-دا  ل أالدع يوااق ل ويلدفالدا   اااااااااااا لإولدلفالدذ يويإادةفالة  الدفودلإالدا ةإ

الدعفلالد  لعإالداقل س
لداذوة ا
الد   يو

الم   ل 
الداعل ا 

ا لاإ
ابا اب

الاجإ
الد  يإ

ال ذوا
الدفمدإ

اجولحالد ل ح

ج لعإانلع  ا

ا ح ولو(
234 150.61 9.011 

-2.003 441 
0.04 

اللدإ
 8.700 152.30 209 ج لع  ار نإ

أ ماتوجفائ وقاذل المدإاىحص الإايلعالذوةددطوالاجدد  ا(12يذض العالد فوف 

 ةاددإاج لعددإانددلع   ح ولو(اوا ةاددإالد  لعدد  الدخ نددإائددوالقلدد ساجددولحالد لدد حا

ةلاب(او  لايففا0.05(او وا لاإاأ نالعال ذواالدفمدإا 040.بلفال ذواالمدإا 

فدأاوجولائ وقادص د ا ةاإالد  لع  الدخ نإكاوي دذ دواتذ قدأا د هالدف تدلإ.اوتذ

جولاو(اولدذواأا ا اىدلا2010  هالدلذل إائوالدفالةإالد  دلإال،الالةإالأةطن 

ا  .ائ وقايلعاج لع  ا ط  اغ حادص د ايعاالد  لع  ائوايعاالدا و 

إاويذض العالد فوفالد  يأاأنا ذل إالدف وقايلعالذوةدط  الاجد  ا ةادإالد  لعد

طاداذاكئددوالقلدد ساجددولحالد لدد حالذق ايددإ كلدد اوي دذدد دوامايا ددعات فيددفالدفدد وقاوئقدد 

الد  لعإكاويا عاىاج  ا  هالدف وقاىدلاب لنالدصفئإ.ا

خذةدد ايدد رذن اويا ددعاتف ددل اذدددكالددعارددنفاحقلقددإاأناول دد،الدا ذادد،الدلالددواماي

لد  لعدددإكاحلددداايعدددلشاجالددد،اأئددد للالدا ذاددد،الدلالدددوا فددد الدذ ددد الاولدذ دددفي  ا

ولدظد و الد ل ةددلإاولم ذصدد ليإاولمجذا بلددإالدذددواةددااه الدلدد ل الدا ددة ااوتذاةددنا

  هالدضكو ائواىغنقالعظ الداؤة   اولدالعآ الإل ذ جلدإكاوت د ي الدعفيدفالدعا

دفوددددإالدددعااولتددداه كاول ذعددد االدف ددد لكالدادددووفلعكالدددعاجهدددإكاوح لددد نالدددووفوال

ولدا  ددددويلإكالددددعاجهددددإاأر اكوتفعددددوابئلدددد وسا واو دددد بالددددد  ارةددددأابائدددد ا

آر .ود  لعددإانددلع  اح دددإار نددإكحلااأغةقدد ادفذدد ل الذقطعددإاي ددااالدذكلدد ل ا

ولو عه اي دق لالعاة ح  المبذصد ماوت ودد اىددلاا لدإاا2011لد ل ةلإالل اب ما

ةق ادفذ حا ذل دإالدقصد الد دو اأةدوحاي د  لعد  اأغا2015ب   يإكاويفليإاح لا

لد  وللإالأر اكابةلاب  الد  لع  الدخ نإكاا الةدذا ف الدفالةدإايعد ناغلد ا

طالعالدقص اوبفماوجولالل ل لدإاتعدكلةلإاوح لد نا للذظ ائواو و انعاإاوروئ 

لعالد ولتاالا األااىدلاغل لايعاالأة ت حاول    لالدعفيفالدعالدطدنلكاو د لا

اكلواائددواىحدفلثالظدد   الدقةددأاولدذدوت اولدخددو اولدقةددأابةدلال ددذقاناأحنلهدد ددما

ول ذلاةل فثاده ائوالدا ذقاناىذلالةدذا الدوتد،ادفذد حا ويةدإابةدلال دذوااجالد،ا

ل دد م الد لدد حكابةددلاأةدد ساتددوئل الد  جدد  الأة ةددلإادة لدد حالد  دلددإاولدا ددذقاةلإكا
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  دلعي-دا  ل أالدع يوااق ل ويلدفالدا   اااااااااااا لإولدلفالدذ يويإادةفالة  الدفودلإالدا ةإ

أةددع اكاأوالددعاحلدداات دد دل اولدذددواتذ ليددفاي ةددذا لاكاةددول الددعاحلدداالاتفدد  ال

لداعلعإالأر اكاولله انعويإاتدوئل الدد ذة ل  الدفالةددإاوبددفما ددفاته ابةددلا

الئد،الد ةدومالدفالةدلإ.

ادد ي إا ةاددإالد  لعددإاجدد  الددعا دد لالدا ذادد،كاوي دذدد دوائددإ ه ايادد ونايا ددذوي  ا

دذدوالعإاللذع يهإالعالدضكو   الدلف لإاولم ذص ليإالدخ  قإايكاالدلظ ابعالد  

أناا كاىميلذاوناىدله كاد دكاج   الدلذل إادص د الدذع يمايللها اأ ة الددعالمرددذن

لدا حددداايعددد وا ددد هالمرذنئددد  ادصددد د ا ةادددإالد  لعددد  الدخ ندددإكالاددد ايدددففاأنا

الد  لع  الدخ نإاو وئه ائوالدو  الد ل عاأئضدنالل  لعدإاندلع  اأوالد  لعد  

 نددإائددواادد و الدقاددوفاولدذ دد لنكوتال الد  وللددإكاي ددااالد دد لكاولع لةددإار

لدا يددفالددعالد  يددإاي دل دداإادةطةاددإائدددوالد   دداالأ دد لياوالددعاحلدداالداقددد ال كا

لإاولمدذ لمكاولرذل االدافاةلعكاولا اةإايعاالأ عطإكاب  الد  لع  الد  ول

ط. الدذوا واأ ة ال ضا   

ا:الخاتمة

طالعالأ فل الد ال لإادةفالةدإالداذاةةدإائدوا  دإايدلعالد عد ابدعا العدإالدعنل طن  

لذكلددد  الدددد    الدوجدددفل واوجدددولحالد لددد حاددددفاا ةادددإاج لعدددإاندددلع  اولد  لعددد  ا

ىذااىتد ئإاىددلالع ئدإالد الدخ نإائواوناج ا إا واو  اولدل ل الدا ة ائوالدلاعك

طاداذكل  اا    ا ل  د دل كال ف وقائوالذكل ل الد    الدوجفل واوجولحالد ل حاوئق 

الدفالةإالد  دلإاتونة اىدلال ايةو:اولد  لعإكائإن

ويدددلعااوجدددولابن دددإالاتا  لدددمالوجادددإايدددلعالدفاجدددإالد ةلدددإادةددد    الدوجدددفل و-

اولمجذا بلدددإكالدصددد إالد  دددالإاولدلف دددلإكالأةددد يإلاجدد  اأيعددد لاجدددولحالد لددد حا 

ا(.0.01لدفالةلإكالم ذص ليإ(ابلفال ذواالمدما 

يددلعالذوةدددطوالاجددد  الددد  وااولإل دد ثائددواتوجددفائدد وقاذل المدددإاىحصدد الإا-

ا(ادص د الد  وا.ا0.01لقل سالد    الدوجفل وابلفال ذواالمدإا 

توجددددفائدددد وقاذل المددددددإاىحصدددد الإايدددددلعالذوةدددددطوالاجدددددد  ا ةاددددإاج لعدددددإا-

اانلع   ح ولو(اوا ةاإالد  لع  الدخ نإائوالقل سالد    الدوجفل وابلفال ذو

ا.ع  الدخ نإ(ادص د ا ةاإالد  ل010لمدإا .

ابفماوجولائ وقاذل المدإاىحص الإايلعالذوةدطوالاجدد  الدد  وااولإل د ثائدو-

ا(.0,05لقل ساجولحالد ل حابلفال ذواالدفمدإا 
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  دلعي-دا  ل أالدع يوااق ل ويلدفالدا   اااااااااااا لإولدلفالدذ يويإادةفالة  الدفودلإالدا ةإ

توجددددفائدددد وقاذل المددددددإاىحصدددد الإايدددددلعالذوةدددددطوالاجدددددد  ا ةاددددإاج لعدددددإا-

ندلع   ح ولو(اوا ةاددإالد  لعدد  الدخ نددإائددوالقلدد ساجددولحالد لدد حابلددفال ددذواا

ا(.0.05(او وا لاإاأ نالعال ذواالدفمدإا 0.04إا لمد

ا:التوصيات

ابةلالدفالة  الد  يقإاو ذ اجالدفالةإالد  دلإايونوالدا حااي آلتو ا:يل  ط

هددإاأناتذالددلاج لعددإانددلع  الم ذادد مايذلالددإالددد    الدوجددفل وايددلعالدطةاددإالددعاج-

د دع لحالداخذةفإكايا اي قأالولأة ت حالعاجهإاأر االعارنفالدال ا المجذا بلإا

طالعالدال  الأ  لياوالداع ئلاور فالعالأل لصالدلف  الإ.لدلف لإاويخةأا وب 

لإاتقفي الدفب الدلف دواولمجذاد بوادطةادإالد  لعدإالدعاردنفاتلفلد ايد للجاتخصصد-

ا.ت    ائوايل  ااخصلإالذولز إاولذل غاإاو  لاحابةلات انالص باالد ل ح

لدددد  الم ذادد مايددد دطنلالددعا اددناوزلاحالدذ يلدددإاولدذعةدددل اوأودلدعاددنابةددلازيددد لحا-

 الألدددواالدددعاأجدددنالماتقدد  اياددد ذوااجدددولحاحلددد حالدطددنلكاةدددول اي داؤةددد  

لاي دد يوابةددىلد لدد حالددعاتدداال االأ  ليالدددإاأواي دالئدددإالدا ةلدددإكاداددد اداذكلددد اجدددولح

ا.لد ف يإالد لتلإادةف ل

يدإج ل الدا يدفالدعالدفالةد  ائدوا د لالداوتدو ايصدواحايونوالدا حاالدا حةلعا-

افح.لوةعإائوالد  لع  الدلاللإاولق ا إا ذ اجا  هالدفالةإال،الدفالة  الد في

االمراج  اقائمة

(كالدددد    الدوجدددفل واددددفاالدط دددداا2018وندددكل كايدددعا  يادددإ اكىيذ ددد مكاغددد   .1

ا–فحاةدد لا–لد دد لعوالالةددإاللفل لددإاي دافاةددإالدعةلدد اأةدد ت حالدذعةددل الدذ لودددوجوا

لد د  اا(3(الدعدفل 9لدا ةفا كلد  لا كال ةإاوحفحالدا اائواتلالإالدادولالالداعد يإ

ا.23-ا3نلااكلدة  و

اطوي القل ساجوداد نادةد    الدوجدفل و(كات2021ألغ اكا ولفكاولوةلكال اول .2

إكابةددلا ددنلالد  لعددإائددواوددنالداوجددمالدة  لددإاد  ا ددإا واو دد ائددوالدالئددإالداك يلدد

ا.57-41(كانل5لدا ةإالداك يلإادةذقلل اولدا االدذ يو كالدعفل 

ل ةدإاا(كجولحالد ل حاوبن ذه ايذقدفي الدد ل ك2014ألمكاي ا  كاولد  ج نكاي ة  .3

-345(كانددلا5(الدعددفل 36وثاولدفالةدد  الدعةالددإكالدا ةددف ج لعددإاتعدد يعادةا دد

ا.360
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  دلعي-دا  ل أالدع يوااق ل ويلدفالدا   اااااااااااا لإولدلفالدذ يويإادةفالة  الدفودلإالدا ةإ

لددد    الدعدد  فواوبن ذددماياهدد ال الولجهددإاكا(2010لأةددطنكالصددطفوااادد ل .4

الدضكو ادفاا ةاإا ةلد  الدذ يلدإاي  لعد  اغد حكااةد دإال ج دذل كاللعدواحكا  د 

اغ ح.كبة الدلف كا ةلإالدذ يلإكالد  لعإالإلةنللإ

ا(كلددد    الدعدد  فواوبن ذددماي ألددنادددفا2021لدا ليددإا دد ج كاوةددعلفالدظفدد   ا.5

  دادددد  اج لعددددإالد ددددةط نا دددد يوسائددددواةددددةطلإابادددد نكال ةددددإاج لعددددإالدل دددد فا

ا(.4(كالدعفل 35دألي  ث لدعةومالإل    لإ(الدا ةف 

(كالدضدكو الدلف دلإاوبن ذهد اي دد    الدوجدفل واددفاا ةادإا2011ح عكاند لق .6

 الدددلاعاولد  لادد كالالةددإالق ا دإكااةدد دإال ج ددذل اللعددواحكا  دد ابةددلد  لعدإائددوا

الدلف كا ةلإالدعةومالإل    لإاولمجذا بلإكاج لعإالد  لا .

(كاىللاحالدضددكو الدلف ددلإاوبن ذهدد اي دداذوالدعخصددلإا2014حلصدد دوكال ي لددإ .7

ةلدإا الدال بلإائواتو الد    الم فع دوكااة دإال ذدواهاللعدواحكا  د ابةد الددلف ك

الدعةومالمجذا بلإاولإل    لإكاج لعإال افارلض اي   حكالد  لا .

 حا(كالدد    الدعد  فواوبن ذدماي دولحالد لد2020لدخل كازيلداكاويدوللولكاح دلع .8

دا ةدفالادفااتنلل اا  ويإالد دول ايةق ةد ايافيلدإالأغول كلالةد  ا ف دلإاوت يويدإك

ا.ا111-94ج لعإابا اااةل واي أغول الد  لا كانلا(ا3(الدعفل 13 

ا(كالددد    الدوجددفل وادددفاا ددنلالد  لعددإاوبن ذددم2004لدددفالي  كاباددفلدالع  .9

اياعاالداذكل ل الداع ئلإاولدا لجلإكاب د الد ذاكالدق   ح.

للئعلدإاو(كالد    الدوجفل واوبن ذماي دد    الدعد ما2015لدالع  الدفالي  كاباف.10

د د  ا(ال64ج لعدإالمز د كالدعدفل اكل ةدإا ةلدإالدذ يلدإاكلم   زادفاا ةاإالد  لعدإ

ا.421-381لد لي،كانل

 دةوكا(كالد    الدوجفل واوبن ذماي أئ د االدنبقن لدإاولد2019ذيل وكاح ع .11

الدعةدومالدعفول وادفااتنلل الد ليعإالذوة كااة دإال ذوالهكا  د ابةد الددلف كا ةلدإ

المجذا بلإكاج لعإال افايوتل  اي دا لةإ.لإل    لإاو

لفهولددماو ل ةددمكاا:(كالددد    الم فعدد دو2001ازقكال اددفكاوبةادد نكائدد اوق .12

ا(.15(كالد لإا 58ل ةإابة الدلف كالدهلئإالداص يإالدع لإادة ذ لكالدعفل 

لعدإا(الد    الدوجفل واوبن ذماي دذولئأالد ولجوكال ةدإاج 2016اغفاب يفيع .13

ا.71ا-41(كانل3(كالدعفل 38لدا ةفا الداعاك
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  دلعي-دا  ل أالدع يوااق ل ويلدفالدا   اااااااااااا لإولدلفالدذ يويإادةفالة  الدفودلإالدا ةإ

ل ا(الالةإالدف وقائدوالدد    الدوجدفل واددفاا ةادإالدذعةد2011لد حلةوكاغ  ن .14

طاددددداعاالداذكلدددد ل كال ةددددإاج لعددددإاللعددددأكا لدافذددددوفائددددواج لعددددإاللعددددأاوئقدددد 

ا.278ا-233(كنل4+ا3(كلدعفل 27لدا ةف 

جددولحالد لدد حائددواةدده مالدصدداولالدلف دوائددواى(ك2020لد دلفكابدد ل ابافلدل ندد  .15

(كج لعدإاةددو  ،كا76بكلدا ةددإالدذ يويدإكالدا ةدف Covid-19ودناج ا دإا واو د اب

 .ا12-1 ةلإالدذ يلإكالص كانلا

https://search.mandumah.com/Record/1061472ا

ذفوقالدد    الدوجدفل واوبن ذدمايد د(كا2017ا ئلمكايواا فكاو ل  كايو عدالإ ا.16

عةدوما  د ابةد الددلف اولمجذاد  كا ةلدإالداكلدفالةوادةطةاإالد  لعللعكاي ااتخ ،

اكالد  لا .1945ل  ا8ج لعإااكلم    لإ

 حا(كالد    الدوجفل واوبن ذماي ولحالد لد2017اةاوكاىة ل اات كاوأر ون .17

عددفلا(الد23ولجذا بلددإكالدا ةددف ادددفااتنللدد الدا حةددإالإلبفلليددإكالالةدد  ات يويددإ

ا.1282-1247 ةلإالدذ يلإكانلاا–(كاج لعإاحةولنا1 

فاا(كالدد    الدوجدفل وا الادااي دا و دإالدلف دلإادد2021با سكاأةدا  اأحادفا .18

(كاج لعددإاجلددولالدددولل كانددلا46أ فدد فالد وتددإكال ةددإا ةلددإالدذ يلددإكالدعددفل 

ا.ا178-207

هادد الددد    الدوجددفل واوىللاحالددد ل اوبن ذ(كا2003لدكفدد اكاأ ددواائذ ددوا اباددف.19

طادفاا نلالدفالة  الدعةل ا حكالدالصدواا ةلدإالدذ يلدإاج لعدإا-ي دذعةل الداوجماذلتل 

ا.ا167-133(كانل2(نالد    53ل ةإا ةلإالدذ يلإكاج لعإالدالصواحكالدعفل 

(كالددددد    الدوجددددفل واوبن ذددددما2013بةددددولنكا عادددد  كاولدلولج ددددإكاز لدددد  .20

ا يلددإادددفاا ةاددإاج لعددإالأ صددلايا  ئظددإاغدد حكال ةددإالد  لعددإالإلةددنللإي إلي 

ا.51-1(كنل1(الدعفل 21دةفالة  الدذ يويإاولدلف لإكالدا ةف 

(كالقلدد ساجددولحالد لدد حادةادد ل قلعاتددع  الد ددا،كال ةددإا2018بلددفكا    ددوا .21

ا(كاج لعإابلعااا .19لدا االدعةاوائوالدذ يلإكالدعفل 

(كئ بةلددإاي  دد لجاتددفاياوائددواتلالددإالددد    ا2020وأردد ون لدكدد ئ  كاحاددفكا.22

 ةددإالدوجددفل وادددفاالعةاددوالدعةددومالد ي تددل  اولدا دد فالدةدد  واي ددةطلإابتادد نكالدا

ا–ل ةدددددددإالدعةدددددددومالدذ يويدددددددإاولدلف دددددددلإاا-لدع يلدددددددإادةعةدددددددوماو عددددددد الأي ددددددد ث

ا(.10(كلدعفل 4لدا ةف 

https://search.mandumah.com/Record/1061472
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  دلعي-دا  ل أالدع يوااق ل ويلدفالدا   اااااااااااا لإولدلفالدذ يويإادةفالة  الدفودلإالدا ةإ

لحالدوجدفل واوبن ذدماي دودد    الا(ك2012لدفد لكاىةدا بلنكالدلولج دإكاز لد  .23

 ناردلد ل حاولدذ صلنالأ د لياواددفاالدفلاةدلعاي  لعدإالدقدفسالدافذوحدإايالطقدإا

 الدا ةفكيدددو  الدذعةلالدددإكال ةدددإاج لعدددإالأز ددد ايكددد حكاةة دددةإالدعةدددومالإل  ددد  لإ

ا.90ا-57(كنلا2لدعفل اك(14

(كائ بةلإاي   لجاىااد لاجاعدواةدةو والع ئدوائدوات  دلعا2015ئ فكابةو .24

 ةدإاللد    الدوجفل واددفاابللدمالدعا  داد  الدا حةدإالدة  ويدإايا ةلدإالدخ  دومكا

ا دداابادد لحالداك(كاج لعددإالد ددوللنادةعةددوماولدذ لودددوجو2لدعةددومالدذ يويددإكالدعددفل 

ا.48-31لدعةاوكانل

(كالدصدد إالدلف ددلإاولددد    الدوجددفل واوبن ذهادد ا2016 ادد كال دد ولاأحاددف .25

ا(.1(الدعفل 2لدعةومالدلف لإالدذ يويإكالدا ةفا ياعاالداذكل ل كال ةإا

عوا(الدد    الدوجدفل واوبن ذدماي م دفل ،الد د ل2012لدق توكابف  نال افا .26

كا(3ا ةدف دفاا ةاإا ةلإالدذ يلإائواج لعإاتع كالدا ةإالدع يلإادذطدوي الدذفدوقكالد

ا.80- 26(نل4لدعفلا 

اولحالد لد حاددفااأبضد  ا لئدإ(كا لد سال دذوااجد2016لد  ي ا الد ال وكاباف.27

لدذدددددفاي ائدددددوالد  لعدددددإا الالةدددددإااق ئلدددددإالق ا دددددإ(ادعللددددد  ا دلالدددددإاوب ل لدددددإا

افلل.(كاج لعإايك49(الدعفل 13لدا ةف كولص يإ(كل ةإالدا وثالدذ يويإاولدلف لإ

(كجددولحالد لدد حاوبن ذهدد ايدد دقةأالمجذادد بوادددفاا2021 اددفكالددواىلايدد  .ل28

اولد دددعولي  الالةددإااق ئلدددإالق ا إكل ةدددإا ةلدددإالدط دادد  الد  لعلددد  الداصددد ي  

ا.460-382(كانلا8(لدعفلا 18لآللللكاج لعإالدق   حكالدا ةفا 

إا(كالد    الدوجفل وا افهوماحفياائوابةد الددلف كال ةد2015لعا يمكايعل  .29

ا.54ا-40(كاا6اا إالدعةومالدلف لإكالدعفلا 

ا(كتطوي اوتقللعالقل ساجولحالد ل حاددفا2010لل وكال اولكاو  و كابةوا .30

الإا ةاإالد  لعإائواةةطلإابا نكاأل اليكال ةإابةالإال  اإاتصفاابعالأ  لي

ا(.ا1(الدعفل 1لأل ي لإالدع يلإكادةعةوماولدذ لودوجل كالدا ةف 

بددعاتدداال الالةددإاللفل لددإااك(كحدد لالدذ هلددن2021لول لددإاد قددوقالإل  دد ن .31

ا.99-9لدل ل الدا ة ابةلالدونوفادةذعةل ائوالدلاعكانلا

(كالعللالد لد حاوبن ذدما2019ح عابافهللا اكهللاكاولد الف الداع كاةع لاباف.32

ياعااأيع لالدذف ل الإلي  يوائواتو الد تد ابل د لد حاددفاا ةادإالد  لعدإايفوددإا
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(كا16جذا بلدددإكالدا ةدددف لد ويددد كال ةدددإاج لعدددإالدعددد ا إادةعةدددومالإل  ددد  لإاولم

ا.383ا-353(كنلا2لدعفل 

لدنبقن لدددإااي أئ ددد ااوبن ذدددما(كالدددد    الدوجدددفل و2019ذيل دددوكالد  دددع .33

لدعةوماالذوة كااة دإال ذواهاللعواحكا ةلإاولد ةوكالدعفول وادفااتنلل الد ليعإ

الإل    لإكا   ابة الدلف كاج لعإال افايوتل  الدا لةإ.

ئإا اد ا(كابن إالد    الدوجفل واي مت     الدولدفيإادةذلع2009لدهوكاةوةع .34

 دإاتددفا ه ا  دادد  ال حةذددوالدذعةددل الدةدد  و اولد دد لعوايافيلددإال ددإالدا  لددإكااةدد

ال ذوالهكاللعواحكا   ابة الدلف كا ةلإالدذ يلإايل  كاج لعإاأمالدق ا.

بةدلاغد حاا(كالدضدكو الدلف دلإالدل جادإابدعالد د ل2015لمةولكائ ي ابةو .35

دددفاا ةاددإاج لعددإالمز دد ايكدد حكال ةددإالد  لعددإالإلةددنللإادةفالةدد  الدذ يددو ا
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Abstract: The study aims to reveal the nature of the relationship 

between the variables of emotional intelligence and quality of life 

among students of Sana’a University and a number of students of 

private universities in the capital Sana’a in light of the Corona 

pandemic and the armed conflict in Yemen. The study sample 

consisted of (443) students, tools were built, and the curriculum 

was used Analytical descriptive, and the results of the study showed 

that there is a positive correlation between the total degree of 

emotional intelligence and the degrees of quality of life dimensions, 

and there are differences between the average degrees of males and 

females in the measure of emotional intelligence in favor of males, 

as well as differences between the average degrees of students of 

Sana’a University (governmental) and Private university students in 

the measure of emotional intelligence and quality of life in favor of 

private university students, and the results indicated that there were 

no differences between the average scores of males and females in 

the quality of life scale. In light of the results, the study presented a 

number of relevant recommendations. 

Keywords: emotional intelligence, quality of life, university 

students. 
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فاعلية برنامج عالجي جمعي روائي في خفض أعراض ضغوط ما بعد الصدمة 

 لدى األسرى المحررين

 أحمد إبراهيم منصورأ.

 فلسطين-جامعة النجاح الوطنية ،قسم علم النفس واإلرشاد

 د. فايز عزيز محاميد

 فلسطين-جامعة النجاح الوطنية ،النفس واإلرشادقسم علم 

 

هدفت الدراسة إلى فحص فاعلية برنامج عالجي قائم على العالج : ملخص

الروائي؛ في خفض أعراض اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة لدى األسرى 

ن ( أسيراً محرراً م20المحررين، حيث تم إجراء الدراسة على عينة مكونة من )

ة الغربية، ممن حصلوا على أعلى الدرجات على مقياس مختلف محافظات الضف

اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة. وقد تم توزيع المشاركين عشوائيا إلى 

أسرى محررين، تلقوا برنامجاً  10)مجموعتين: مجموعة تجريبية مكونة من )

ً من ً مكونا ً روائيا جموعة ( جلسة إرشادية، بواقع جلستين أسبوعياً، وم(15عالجيا

ذ رة نُفّ ة لم تتلّق البرنامج العالجي، وبعد االنتهاء من تطبيق البرنامج مباشضابط

 قياس بعدي لكلتا المجموعتين. 

لفحص الفروق بين متوسطات  Wilcoxon Test)واستخدم اختبار ولكوكسون )

القياسين القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية. كما تم استخدام اختبار مان  رتب

القياس البعدي  لفحص الفروق بين متوسطات رتب (Man Whitney)ويتني 

والضابطة، وقد اظهرت النتائج وجود فروق في متوسطات  للمجموعتين التجريبية

ً وجود فروق في  رتب القياسين القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية، وأيضا

وعة والضابطة لصالح المجم متوسطات رتب القياس البعدي للمجموعتين التجريبية

التجريبية، مما يدل على فاعلية العالج الروائي في خفض أعراض اضطراب 

ضغوط ما بعد الصدمة. وبناء على تلك النتائج فإن البحث يوصي بتقديم الخدمات 

النفسية لألسرى المحررين عبر تطبيق البرامج العالجية على األسرى المحررين 

والمحررين، أو المؤسسات  من قبل المختصين النفسيين في هيئة شؤون األسرى

ذات الصلة، وإجراء دراسات عربية أُخرى تتناول العالج الروائي مع اضطرابات 
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ومشكالت نفسية مختلفة، وكذلك تنفيذ برامج عالجية مستندة إلى العالج الروائي مع 

 فئات إرشادية مختلفة.

سرى العالج الروائي، اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة، األ مفتاحية:الكلمات ال

 المحررين. 

 مقدمة 

إن الحياة اإلنسانية عرضة دائماً للتهديدات والمخاطر، سواء المتوقعة أو المفاجئة، 

وسواء كانت هذه التهديدات مصدرها البيئة الطبيعية مثل: الزالزل والفيضانات 

واألعاصير، أو مصدرها البيئة االجتماعية من صنع البشر، كالحروب واالغتصاب 

عتداء البدني وغير ذلك، وهذه المخاطر والتهديدات، ولما تتركه من والتعرض لال

آثار على من يتعرض لها، قد اتخذت تسميات متعددة مثل: الشدة واإلجهاد 

 (. 1999والكروب والصدمات )يعقوب،

وتتأثر شخصية الفرد بالمواقف من حوله، حسب شدتها ومكان حدوثها، وزمنها، 

الصادم تختلف باختالف الفروق الفردية بين األفراد، كما أن استجابة الفرد للحدث 

وتكون هذه االستجابة متأثرة بالعوامل االجتماعية والشخصية والذاتية للفرد 

(. وعند تعرض الفرد إلى حدث صادم تكون األعراض التي  1994)الطريري،

ترافقه أقرب إلى تشخيص اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة، وبالرغم من عدم 

حدث، إال أن هذه األعراض غالبا ما تكون مرتبطة بتذكر الصدمة، وقد تكرار ال

وقد أورد الدليل التشخيصي واإلحصائي  (van der Kolk, 2005).تكون مستمرة

( أربع تقسيمات APA, 2013: 271لالضطرابات النفسية الطبعة الخامسة )

 ألعراض اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة لألشخاص الذين يستوفون معايير

  التشخيص وهي:

: (Re Experiencing the Traumatic Events)إعادة تذكر الحدث الصادم -

وهي عبارة عن ذكريات إقحامية متكررة ومجموعة من التخيالت والكوابيس، أي 

. ويكون (APA, 2000: 428)حالة من التكرار واالسترجاع المتواصل للحدث 

باستمرار معاودة الشخص للحدث الصادم)إعادة معايشة( ، فكثيراً ما يستدعي إلى 

ذاكرته األحداث الصادمة التي تكون على شكل ذكريات متكررة ومقحمة، باإلضافة 

إلى الكوابيس المستمرة والتوتر االنفعالي عند تعرضه إلى اشارات ترمز إلى 

 .  (Nolen-Hoeksema, 2015)الحدث الصادم
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: وهو يشير إلى نفور الفرد من الذكريات والمحفزات التي  (Avoidance)التجنب-

من األعراض المرافقة الضطراب  تثير ذكريات الصدمة. ويعد التجنب للحدث

ضغوط ما بعد الصدمة، ويتم باالبتعاد عن كل ما يرمز للحدث سواء أشخاص، أو 

-Ahmad, 2010 ; Hijazi, 2012 ; Nolenأماكن، أو حتى أفكار )

Hoeksema, 2015 .) 

(: Changes in Perception and Moodالتغيرات في اإلدراك والمزاج )-

وتتضمن أفكاراً مشوهة حول الذات واآلخرين والعالم، وترتبط أيضا بالمزاج 

 األنشطةبالمكتئب والبالدة، باإلضافة إلى لوم الذات واآلخرين، مع فقدان االهتمام 

يات كما كان يحدث من قبل؛ كما يحدث تناقص باألنشطة التي تعد مهمة والهوا

 (. 1998للشخص )عبد الخالق، 

كالعدوان واضطرابات النوم وزيادة   (Over Arousal):االستثارة الزائدة-

-Nolenالحساسية للمؤثرات البيئية، كردود الفعل المفاجئة والمبالغ بها )

Hoeksema, 2015 .) 

تؤثر على الصحة النفسية، وقد تستمر في بعض األحيان لسنوات وهذه األعراض 

 ,Celebi & Metindogan) عديدة بعد وقوع الكوارث أو األحداث الصادمة )

ً لظهور اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة  2010 وتعد ظروف األَسُر مسببا

 ,Akbama 2013(. ويؤكد كل من إلزبيث وأكباما ) 2009)عكاشة وعكاشة،

Elizabeth & ،أن فترة االعتقال من أشد الظروف التي يمر بها الفرد، وأصعبها )

بسبب ظروف التحقيق، والعزل االنفرادي، وانعدام الحرية الشخصية.وتؤكد خميس 

(Khamis, 2013)  أن المعرضين لتجربة االعتقال غالبا ما يطورون أعراض

الصادمة على  الصدمة، وكلما كانت ظروف األسر قاسية زادت من تأثير الخبرة

 الفرد. 

وما زال الشعب الفلسطيني يعيش تحت االحتالل اإلسرائيلي، ويُمارس ضده 

(، إذ بلغ عدد الفلسطينيين الذين ,Abu-Rayyan 2009االختطاف والسجن )

 (2016)( حتى عام 1948عام ) تعرضوا لالعتقال منذ بداية االحتالل

ة فلسطينية(، وعشرات ألف فتا 15شخص( بينهم أكثر من )1000000قرابة)

(. وتعد نسبة اعتقال الفلسطينيين 2016اآلالف من األطفال )هيئة شؤون األسرى، 

ً مقارنة بعدد السكان )الفي،  (. حيث بلغ 2005نسبة كبيرة جداً، بل األكبر عالميا

، 2000عدد الفلسطينيين الذين تعرضوا لالعتقال منذ بدء انتفاضة األقصى أيلول/ 
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 (11000)( حالة اعتقال، بينهم أكثر من (90000أكثر من  /2016وحتى نيسان 

طفل تقل أعمارهم عن الثامنة عشرة، ونحو ألف وثالثمائة امرأة )هيئة شؤون 

 (.2016األسرى والمحررين، 

ويعيش األسرى الفلسطينيون حياة قاسية داخل السجون اإلسرائيلية لما يتعرضون 

يان الوحيد في العالم الذي يستخدم قوانين له من تعذيب، حيث تُعدُّ إسرائيل الك

بتوصيات 1987) تعسفية داخل المعتقالت؛ ومنها شرعنة التعذيب الذي أُقرَّ )عام

من لجنة )لنداو( التي صادق عليها الكنيست اإلسرائيلي )مؤسسة عامل 

(، 2011(. ففي دراسة قام بها رصرص وسحويل وسحويل عام ) 2011الدولية،

( من االعتقال يحدث بعد منتصف الليل، وهذا يؤدي (92%أشارت نتائجها إلى أن 

إلى حدوث ضرر ومعاناة نفسية مضاعفة لدى الفرد، إذ يصاحب عملية االعتقال 

صدمة نفسية مباشرة نتيجة لالنتهاكات المختلفة: كالضرب والشتم وتدمير ممتلكات 

ب ومعاناة منذ لحظة اعتقاله حتى المنزل. فمن خالل ما يشهده األسير من عذا

تعرضه للتعذيب أثناء التحقيق، يمر األسرى بحالة نفسية سيئة تتمثل بتكرار أفكار 

وذكريات مرتبطة بتجربة التعذيب، وأحالم مزعجة يرافقها صعوبة في النوم، 

وعلى صعيد آخر، يحاول األسير تجنب كل ما يتعلق بتجربة التعذيب واألنشطة 

رتبطين بها، ومن األعراض المزمنة التي قد ترافق األسير: الغضب واألشخاص الم

وضعف التركيز، وزيادة الحذر والشك أيضاً. ناهيك عن أعراض فسيولوجية 

أن  (1995)سرمك  (. ووجد2005كالتعرق والصداع وصعوبة التنفس )الفي، 

ررة تجربة االعتقال تخلف آثاراً نفسية منها: القلق والكآبة واألحالم المتك

ً اضطرابات نفسية عميقة. كما ترافق األسرى اضطرابات  والالمباالة، وأحيانا

أخرى مثل االكتئاب، واضطرابات األكل، وأعراض أخرى كضعف التركيز )ثابت 

 (.2008وآخرون، 

 ( في دراسته على عدد من األسرى الفلسطينيين أن2003وأكد اسنمان دي ) 

يعانون من أعراض اضطراب  (18%) منهم يعانون من االكتئاب وأن (%36)

 2001)(. إذ أشار الزير ) 2017ضغوط ما بعد الصدمة مشار إليه في )العيسي،

من أفراد عينته لديهم أعراض  (35%)بدراسته على األسرى المحررين أن 

اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة بسبب التعذيب النفسي وأن هناك عالقة ارتباطية 

ة المدى الناتجة عن اضطرابات الصدمة. ويؤكد أبو بين التعذيب واآلثار بعيد

، إن اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة هو األعلى نسبة بين عينة 2000)إسحاق )
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يعاني من  (33%) اسيراً محرراً(، إذ كان من بينهم (150دراسته التي شملت

 (.PTSDأعراض اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة )

فه ة حتى بعد اإلفراج عنه؛ بسبب ما يخلوتعدّ معاناة األسير الفلسطيني مستمر

عقلية التعذيب من آثار نفسية تنعكس على أبعاد شخصيته السلوكية واالنفعالية وال

اء بعد (. وتشير الدراسات الحديثة أن الصدمة النفسية ترافق السجن1991)أبو هين، 

فسي لن. لذلك يحتاج األسرى إلى االستقرار ا(Boxer et al., 2011)اإلفراج عنهم 

لبيئة الالرتداد والعيش حياة مجدية ومنتجة بعد قضاء مدة أسرهم، وينبغي أن توفر 

ً عاطفيا ونفسيا لتحسين مستوى التكيف لدى هؤالء، إذ يواجه  عظم ماألسرية مناخا

األسرى مشاكل في التكيف؛ بسبب قضاء كثير من وقتهم في العزلة والسجن 

( بضرورة تقديم 1997حمود )(.  ويوصي مMelgosa, 2007االنفرادي )

شير الخدمات النفسية واإلرشادية لكل أسير محرر يعاني من صعوبة في التكيف. وت

ذلك و( إلى أهمية متابعة األسرى المحررين وتقديم الدعم النفسي لهم 2008قطيط )

من خالل دراستها لمستوى اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة لدى األسرى 

 لغربية.المحررين في شمال الضفة ا

ويعد العالج الروائي فعاالً لعالج اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة؛ لما أكده 

عبر تطبيق العالج الروائي على من تم  Erbes et al., 2014)أيربس وآخرون )

تشخيصهم باضطراب ضغوط ما بعد الصدمة من المحاربين القدامى، إذ أشارت 

عد الصدمة للمجموعة نتائج دراستهم إلى خفض أعراض اضطراب ضغوط ما ب

ألفراد االمشاركة، وقد أوصى هؤالء الباحثون بإمكانية استخدام العالج الروائي مع 

ت الذين يعانون من ضغوط ما بعد الصدمة؛ ألنه يساعدهم على التخلص من الخبرا

الصادمة والمؤلمة وتكوين خبرات إيجابية بديلة يتم من خاللها التخلص من 

 .أعراض الصدمة

 1970الروائي يعتبر عالجاً حديثاً نسبياً، وكان قد ابتُكر في الفترة ما بين ) والعالج

، على يد األسترالي )مايكل وايت(، والنيوزيلندي )دافيد إبستون(، 1980) –

، عندما نشر (1990)وأصبح هذا النهج منتشرا ًفي أمريكا الشمالية منذ عام 

لوسائل الروائية لغايات ")اNarrative Means to Therapeutic Endsكتاب"

عالجية(، فهو نهج عالجي يقوم على  تشجيع األفراد على توضيح وتفكيك القصص 

المهيمنة  على األفراد والتي يفترض أنها تتأثر بالثقافة والمجتمع والعائلة والسياسة، 

وبذلك يفترض هذا العالج أن األفراد هم أخبر في شؤون حياتهم الخاصة، فعندما  
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فرد صدمة  نفسية، فهو األقدر على وصف آثارها ونتائجها عليه، وذلك يواجه ال

 ,Whiteعبر روايته للموقف الصادم، والتي تشمل وصفاً لما حدث وكيف َشعر )

 :(Gehart, 2009)(. ويمر العالج الروائي بخمس مراحل أساسية 2007

مية اليولقاء الشخص والتعرف عليه، والتعرف على الهوايات والقيم، والجوانب  .1

 لديه

مساعدة الشخص في فصل ذاته عن المشكلة التي يعاني منها، وذلك لخلق  .2

 مساحة لقصص حياتيه جديدة في الظهور.

 االستماع آلثار الروايات والقصص المهيمنة لدى هؤالء األفراد. .3

 تحديد آثار المشكالت على الفرد، وتحديد طرق جديدة للتواصل مع المشاكل .4

 آثارها السلبية على حياة األفراد. التي تحدث، والحد من

التماسك وتعزيز القصص والهوايات المفضلة من خالل مشاهدتها من قبل  .5

 اآلخرين ولها قيمة كبيرة في حياة الشخص.

ويعتبر العالج الروائي إن كل ما يحدث في حياة األفراد هو عبارة عن قصة أو 

ً من (Hermans, 2004رواية  (، وبذلك يفترض أن حياة الناس مبنية اجتماعيا

خالل القصص المتعددة التي يقولونها، وأن هذه القصص ملونة بالسياقات الثقافية 

والتاريخية التي تحدث فيها، وتؤثر هذه القصص في صقل حياة األفراد وتساهم في 

ركيز على آثار . ويميل المعالجون إلى الت(Hilker, 2005)فهمهم للعالم من حولهم 

المشكلة وليس على السبب، باعتبار أن القصص تنظم تجربتنا وتشكل سلوكنا، 

(Nelson, 2014) ويتم ذلك من خالل مساعدة األفراد في التعرف على كيفية .

فصل ذواتهم عن مشكالتهم، واستكشاف أثر الثقافة والبيئة االجتماعية عليها، وما 

بالمحافظة على  اصة بالفرد والتي تساهمهو دور طريقة التفكير واللغة الخ

(. والهدف من فصل (White & Epston, 1990استمرارية تلك المشكالت 

مساعدة الفرد في االنفصال عن المشكلة التي يعاني منها هو مساعدته على تقييم 

 ,Gehart) .قدراته واستكشاف طرق بديلة للتصرف والتفاعل في الحياة اليومية

أساس أن الناس لديهم العديد من المهارات والقدرات والقيم وذلك على  (2009

وااللتزامات والمعتقدات والكفاءات التي ستساعدهم على تغيير عالقتهم بالمشاكل 

أربع  (White, 2007. وقد حدد وايت )(NTCT, 2013)التي تؤثر على حياتهم 

 خرائط للعالج الروائي، وهي:
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 externalizing conversations) ) الخارطة األولى المحادثات الخارجية

 وتقوم هذه الخارطة على أربعة أقسام رئيسية:  :خارطة بيان الموقع األول

 تسمية المشكلة ووصفها خارجياً. :القسم األول

 القسم الثاني: وصف تأثيرات وعواقب المشكلة على الفرد.

 القسم الثالث: تقييم تأثيرات المشكلة قريبة وبعيدة المدى.

 فهم الفرد لموقعه وعالقته بالمشكلة. الرابع: القسم

 :(Re-authoring Conversations)الخارطة الثانية إعادة التأليف 

 Re-Membering)الخارطة الثالثة إعادة العضوية "التذكر" 

Conversations)   : 

 (Outsider Witness Responses):الخارطة الرابعة الشاهد الخارجي 

وفي العالج الروائي مع المصدومين يختار العمالء طبيعة النقاشات، والتي قد 

تحتوي جوانب حياتهم المختلفة وعالقتها باألحداث الصادمة وآثار تلك األحداث 

عليهم، وتقييمهم لتأثير المواقف الصادمة، وباإلضافة لذلك تبنى جلسات العالج على 

 :(Stillman, 2010)والتي تضمن تسعة مبادئ رئيسية في العالج الروائي 

والذي يشتمل على تحديد وتطوير كل من األحداث  ، إعادة التموضع (1

 واألشخاص والمبادرات في حياة العميل والتي هي خارج نطاق تأثير الصدمة.

من خالل فحص وتطوير القيم الشخصية والقرارات  ، القصد والنية (2

 .والمبادرات

ق الصدمة والروايات البديلة من خالل سياوذلك بفحص  ،اإلعالن عن الهوية  (3

 .العالقات الشخصية

ي فوضع الشخص القائم على المقابلة بالنظر الى العميل كأنه الشخص الخبير  (4

أو  حياته وخبراته الخاصة، وذلك باعتبار المعالج شخصاً متعاوناً وليس قائداً 

 موجهاً.

فع في التي يتخذها المنتالوكالة الشخصية، بتحديد واحترام القرارات الصريحة  (5

 جميع السياقات.

االستخراج بالنظر إلى المشكالت على أنها خارجية وليست من داخل الشخص  (6

 الذي واجهته، وأنها هي أيضاً وسائل لتحفيز التحكم واالستكشاف والتصرف.
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غائب ولكنه ضمني، وذلك من خالل فحص السياقات الخاصة باتخاذ القرار  (7

 على ذلك: األسباب التي يحكم من خاللها على األحداث وإصدار األحكام. مثال

 بانها غير مقبولة أو مؤلمة.

سيرها االستعارة السردية، عبر مراجعة كل الخبرة المتعلقة بالصدمة كما تم تف (8

 من خالل الرواية، وفحص تلك الروايات من خالل الحوار مع العميل.

لمشبعة وتأثيرات الروايات ا التفكيك والتبسيط، ويتم عبر الفحص الناقد لألصول (9

 بالمشكلة من وجهات النظر الثقافية والشخصية.

وقد تناولت عدد من الدراسات فاعلية العالج الروائي مع اضطراب ضغوط ما بعد 

 Vanالصدمة، ومن تلك الدراسات، دراسة فان مينن ويسل وديكسترا ورويلوفس )

Minnen et al., 2002،)  ية برنامج عالجي روائي والتي هدفت إلى فحص فاعل

( 14في خفض أعراض اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة لدى عينة مكونةٌ من )

شخص ممن يراجعون العيادات الخارجية في هولندا، وقد بلغ متوسط أعمارهم 

( 9( سنة،  إذ خضعت المجموعة التجريبية لبرنامج عالجي مكون من )38.4)

ضمن البرنامج االستماع إلى روايتهم ( دقيقة لكل جلسة، وقد ت(60جلسات بواقع 

حول الحدث الصادم وتسجيلها، كما  تضمن البرنامج مساعدة االشخاص في تكرار 

عرض قصصهم  وتجزئتها وتفكيكها. أظهرت النتائج انخفاض أعراض ضغوط ما 

( نهاية العالج، مما يؤكد فاعلية العالج الروائي في 50%بعد الصدمة بنسبة )

 ا بعد الصدمة. خفض أعراض ضغوط م

والتي هدفت  .(Petersen et al., 2005وفي دراسة أجرتها بيترسن وآخرون )

إلى فحص فاعلية برنامج عالجي روائي في خفض أعراض اضطراب ضغوط ما 

بعد الصدمة على مجموعة من األشخاص المصابين بالسرطان، إذ خضع 

األنشطة، وينتقي المشاركون لبرنامج مكون من ثالث جلسات متضمنة عدداً من 

منها المشارك ما يناسبه ليعبر عن روايته، كالتعبير الكتابي، والموسيقى، ومن ثم تم 

مناقشة روايات المشاركين وتوضيح ما يتعلق بها من مخططات معرفية، كما تم 

التركيز على روايات تبعث األمل وتتحدى المرض. أظهرت نتائج الدراسة تحسناً 

ً على الحالة ال نفسية للمرضى، وبشكل محدد إنخفاض أعراض اضطراب ملحوظا

 ضغوط ما بعد الصدمة لديهم.

والتي هدفت بها إلى خفض  (Bresba, 2009)وفي دراسة قامت بها بريسبا 

أعراض اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة لدى عينة من األطفال الالجئين في 
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 ً  في وعيهم الذاتي مونتريال، عبر استخدام العالج الروائي. أظهرت نتائجها تحسنا

وعالقتهم بعائالتهم. وقد أكدت هذه الدراسة كيف يمكن للعالج التعبيري أن يحسن 

من مستوى الوعي الذاتي لدى األطفال المصدومين، والذي يسهم بدوره في خفض 

 أعراض الصدمة النفسية لديهم 

إلى فحص مدى  (Erbes et al., 2014)كما هدفت  دراسة يربيس وآخرون 

ة برنامج عالجي روائي في خفض أعراض اضطراب ضغوط ما بعد فاعلي

الصدمة، لدى المحاربين القدامى المراجعين في إحدى العيادات الخارجية في مدينة 

( شخصاً، ، وقد خضع 11مينابولس )شرق أمريكا(، إذ تكونت عينة الدراسة من )

دة ثالثة ( جلسة إرشادية، استمر م12المشاركون لبرنامج عالجي مكون من )

أشهر، وبعد المعالجة تم فحص فاعلية البرنامج في خفض أعراض ضغوط ما بعد 

الصدمة، حيث إن أربعة من المشاركين لم يعودوا مستوفين لمعايير تشخيص 

االضطراب، في حين أظهر بقية المشاركين انخفاضا كبيرا في أعراض اضطراب 

 ضغوط ما بعد الصدمة.

بدراسة هدفت إلى خفض  (Alghamdi et al., 2015) وقام الغامدي وآخرون

أعراض ضغوط ما بعد الصدمة والقلق واالكتئاب لدى رجال اإلطفاء في مدينة مكة 

ً إلى: مجموعة تجريبية عدد أفرادها ) ( 17المكرمة ، وقد تم  توزيعهم عشوائيا

( أيضاً، تلقت المجموعة التجريبية 17فرداً، ومجموعة ضابطة بلغ عدد أفرادها )

ً قصيراً ضمن منهج التعرض الروائي، وعدد جلساته )ب ً عالجيا ( جلسات 4رنامجا

( دقيقة، وقد تضمن  البرنامج 60-90( أسابيع، وكانت المدة الزمنية للجلسة )3مدة )

سرد الروايات الصادمة وما يرافقها من مشاعر وأفكار، والبحث عن رواية 

ائي في خفض أعراض ضغوط ما متماسكة،  وأظهرت النتائج فاعلية التعرض الرو

 بعد الصدمة والقلق واالكتئاب.

( والتي هدفت إلى خفض Clacherty, 2015وفي دراسة قام بها كلشري )

أعراض اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة لألطفال الناجين من أحداث مؤلمة 

ينة عوالذين فقدوا ذويهم من عدة بلدان، وذلك ضمن مشروع حقيبة األمل، إذ بلغت 

عاماً، وقد شمل البرنامج  (9-17)طفالً، تتراوح أعمارهم من  (20) اسةالدر

ك العالجي: رواية القصص عن الماضي الصادم، واالنتقال للذكريات الجيدة؛ وذل

اسة للمساعدة بتحديد الهوية، وإبراز نقاط القوة في الحاضر. أظهرت نتائج الدر

 لصدمة.  فاعلية العالج القصصي في خفض أعراض ضغوط ما بعد ا
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التي هدفت  (Ikonomopoulos et al., 2015)أما دراسة كونومبلس وآخرون 

إلى إعادة تأهيل األحداث النزالء بإحدى دور األحداث في منطقة جنوب تكساس 

( مراهقين تتراوح 8)الواليات المتحدة االمريكية(، فقد أجريت الدراسة على )

( 10إرشادي روائي مكون من )( عاماً، خضعوا لبرنامج 15-17أعمارهم بين )

( 50-60جلسات مبني على ممارسة الخرائط الروائية ، بواقع جلسة أسبوعياً مدة )

دقيقة، واستخدم معهم العديد من التقنيات الروائية منها : المحادثات الخارجية، 

ورسم خرائط آلثار المشكلة، وتقييم آثار المشكلة، وتبرير آثار المشكلة، واستكشاف 

جديدة نتيجة التعرض للمشكلة، وإعادة تقييم المشكلة . أظهرت نتائج الدراسة  نتائج

فاعلية العالج الروائي في إعادة تأهيل السجناء، وفي خفض أعراض ضغوط ما 

 بعد الصدمة لديهم 

( دراسة هدفت إلى خفض أعراض Lane et al., 2016كما أجرى الن وآخرون )

ة من زلزال هايتي، إذ تكونت عينة الدراسضغوط ما بعد الصدمة لدى المتضررين 

( شخصاً ممن استوفوا معايير تشخيص اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة 85من )

ً موجزاً مكون من ) ً روائيا ً عالجيا ئج ( جلسات. أظهرت نتا6إذ تلقوا برنامجا

 الدراسة فاعلية العالج الروائي في خفض أعراض ضغوط ما بعد الصدمة. 

 مشكلة الدراسة:

ً من قمع يت عّرض الشعب الفلسطيني باستمرار لصدمات نفسية؛ لما يواجهه يوميا

وتشريد، ومداهمة للبيوت، واعتقال مستمر للفئات العمرية كافة، ذكوراً كانوا أو 

إناثاً. ويعد االعتقال بعينه أسوأ ما يتعرضون إليه، إذ ال يقتصر مصطلح االعتقال 

 ما هو أشد قسوة مثل: التعذيب، على الحرمان من الحرية، بل يشمل أيضاَ 

والحرمان من النوم، والعزل االنفرادي، والتحقيق النفسي والجسدي، وذكر المشايخ 

( بما أفادته إحدى إحصائيات مؤسسة التضامن الدولي لحقوق األسرى 2005)

%( (86%( من األسرى يتعرضون للتعذيب أثناء فترة االعتقال والتحقيق، و(98أن

%( من األسرى يتعرضون للشبح (87نفراديا في غرف باردة، ومنهم يعزلون ا

%( من األسرى يجبرون على الوقوف طويال مع (88وربط اليدين من الخلف، و

%( من األسرى يحرمون من (92وضع كيس ذي رائحة كريهة على الرأس، و

ً عن أسرهم،  النوم في فترات التحقيق األولية. وهؤالء األسرى يتم فصلهم كليا

با ما يتم حجزهم انفراديا دون أدنى تواصل مع العالم الخارجي، وبعدها يمرون وغال

بعملية االحتجاز لقضاء حكم معين أصدر بحقهم، وما بين تلك المراحل يمر األسير 
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بصراعات كبيرة، ونقص بالتواصل مع اآلخرين واألسرة؛ مما يضطر األسير 

-Abu, 2009ة فترة الحكم )للبحث عن طرق خاصة بالتكيف مع بقائه باألسر طيل

Rayyan فمن خالل ما يشهده األسير من عذاب ومعاناة  تبدأ منذ لحظه اعتقاله .)

(. فالتعذيب النفسي كالتهديد باالغتصاب 2005تجعلة يمر بحالة نفسية سيئة )الفي، 

واإلهانة الجنسية أو مشاهدة أحد أفراد األسرة وهو يُعذب، أو اإلجبار على األعمال 

ودية( أثناء االعتقال يقود إلى االكتئاب واضطراب ضغوط ما بعد الصدمة )العب

(Keller et al., 2006( وفي دراسة نشرها سرور .)أشارت نتائجها أن 2006 )

( من األسرى المحررين يعانون من اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة، %56.25)

اإلفراج عنه من وقد يبدأ اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة بالبروز عند الفرد بعد 

( بصدمة اإلفراج، وذلك لما يطرأ على األسير 2013السجن حيث وصفها وناس )

المحرر من تغييرات اقتصادية واجتماعية وثقافية، ونظراً للظروف النفسية التي 

عاشها خالل فترة األسر. وكثيًرا من األسرى المحررين ال يستطيعون تجاوز 

الحياة العامة، وذلك في محاولة منهم لتجنب خبراتهم الصادمة والمضي قدًما في 

المستقبل غير المضمون، أو لخوفهم القيام بأي التزامات أو اتصاالت جديدة قد ال 

 (.1999يستطيعون التحكم فيها )أبو طواحينة، 

ة وجاء اإلحساس بمشكلة الدراسة بناًء على ما سبق ذكره من دراسات تبين ضرور

سرى المحررين ومن خالل مشاهدات ومالحظات االهتمام بالصحة النفسية لأل

لوكية الباحث الميدانية أثناء عمله كمرشد نفسي؛ إذ تظهر العديد من األعراض الس

االة، على األسرى المحررين مثل: قلة النشاط واالستثارة الزائدة والخوف والالمب

 وفقدان التركيز والغضب وغيرها من السلوكات التي تكون أقرب في اعتبارها

ً لألدلة PTSDأعراض اضطرابات ضغوط ما بعد الصدمة) (، وذلك وفقا

 التشخيصية العالمية.  

ونظراً لندرة الدراسات التي تتناول فاعلية العالج الروائي في خفض أعراض 

ضغوط ما بعد الصدمة لدى األسرى الفلسطينيين المحررين، فقد ارتأى الباحثان 

ة برنامج عالج جمعي روائي في خفض القيام بدراسة تستهدف فحص مدى فاعلي

ضغوط ما بعد الصدمة لدى األسرى المحررين، وبشكل محدد فإن الدراسة الحالية 

 تحاول اإلجابة عن األسئلة التالية: 

هل يوجد فروق على القياسين القبلي والبعدي بين المجموعة التجريبية  .1

 والمجموعة الضابطة على مقياس ضغوط ما بعد الصدمة؟
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ياس يوجد فروق بين القياسين القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية على مقهل  .2

 ضغوط ما بعد الصدمة؟

 أهداف الدراسة:

 تهدف الدراسة الحالية إلى ما يأتي:

بناء برنامج عالجي قائم على العالج الروائي لخفض أعراض اضطراب ضغوط -

 ما بعد الصدمة. 

خفض أعراض اضطراب ضغوط  الكشف عن فاعلية برنامج عالجي روائي في-

 ما بعد الصدمة لألسرى المحررين.

 التعرف على مستوى الصدمة النفسية لدى األسرى الفلسطينيين المحررين.-

 أهمية الدراسة:

تسعى الدراسة الحالية لخفض أعراض ضغوط ما بعد الصدمة من خالل تطبيق 

همية الدراسة برنامج عالجي روائي يستهدف فئة األسرى المحررين؛ لذا فإن أ

لنحو اتظهر في العديد من االعتبارات النظرية والعلمية والعملية التطبيقية على 

 اآلتي:

موضوع اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة من الموضوعات المهمة؛ كونه -

 مرتبطاً بفئة األسرى المحررين.

 تركز هذه الدراسة على األسرى المحررين، وهم من الفئات التي يجب أن يسلط-

ال يها الضوء في البحوث والدراسات؛ بسبب الضغط الواقع عليهم أثناء االعتقعل

 وبعده.

تسعى الدراسة الحالية إلى اقتراح برنامج عالجي يساعد في خفض ضغوطات ما -

 بعد الصدمة يفيد العاملين في مجال الصحة النفسية واإلرشاد النفسي.

 اً لقلةوائي ذا أهمية بالغة نظريعد وجود برنامج عالجي مستند لنظرية العالج الر-

 البحوث والدراسات العربية التي تناولت العالج الروائي.

د مساعدة العاملين في اإلرشاد والعالج النفسي في التعامل مع ضغوطات ما بع-

 الصدمة من خالل استخدام تقنيات وفنيات عالجية حديثة، كالعالج الروائي.

واإلرشادي على االستفادة من تطبيقات  مساعدة المتدربين في الحقل النفسي-

 الدراسة الحالية.

 المفاهيم االصطالحية واإلجرائية للدراسة:
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 (White, 2007قد عرف وايت )(: (Narrative Therapyالعالج الروائي 

العالج الروائي بأنه نهج عالجي، يقوم على إشراك الناس في إعادة التأليف لمحن 

وشدائد الحياة بقصص أخرى بديلة أكثر قوة وتفضيالً، وذلك عبر إثارة الفضول 

وحب االستطالع حول إمكانياتهم وقدراتهم. ويعرف إجرائياً على أنه مجموعة من 

اً الى العالج الروائي، ويتضمن عدداً من الجلسات العالجية التي تم بناؤها استناد

( جلسة، مدة كل (15التقنيات العالجية والتمارين والواجبات المنزلية، ويتكون من 

جلسة ساعة ونصف، بواقع جلستين في األسبوع، وتتضمن كل جلسة مجموعة 

 األهداف والتمارين العالجية الروائية.

 Posttraumatic Stress):اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة 

Disorder) وتعرفه الرابطة األمريكية للطب النفسي في الطبعة الخامسة من الدليل

( بأنه اضطراب نفسي DSM-5التشخيصي واإلحصائي لالضطرابات النفسية )

يسبب للفرد ردود فعل غير طبيعية نتيجة تعرضه لصدمة شديدة، مثل: تعرض 

و عنف جنسي في واحدة من الشخص للموت أو للتهديد بالموت أو لجرح حقيقي أ

عدة أشكال؛ سواء بالتعرض مباشرة للحدث الصادم أو مشاهدة شخص في الحدث 

أو العلم بأن عضو من العائلة أو صديق مقرب تعرض لموت حقيقي أو تهديد 

بالموت، سواء بالمصادفة أو بانتهاك مقصود، أو التعرض المتكرر لتفاصيل منفرة 

الشرطة لتفاصيل االنتهاك الواقع على الطفل أو  للحدث الصادم "مثل تكرار رجل

(. ويعرف إجرائياً بالدرجة التي يحصل APA, 2013: 271جمع بقايا االنسان" )

 عليها المستجيب على مقياس ضغوط ما بعد الصدمة المستخدم في الدراسة الحالية.

 Prisoners األسرى:

ني ركته في النضال الوطاألسير: كل من يقبع في سجون االحتالل، على خلفية مشا

ضد االحتالل، واألسير المحرر: هو كل أسير تم تحريره من سجون االحتالل 

 (.2004 ،)قانون األسرى والمحررين

 حدود ومحددات الدراسة:

 تقتصر الدراسة التالية على الحدود والمحددات التالية:

ن من والذين يعانوالحدود البشرية: تقتصر الدراسة الحالية على األسرى المحررين 

 اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة.

الحدود المكانية: تقتصر الدراسة على األسرى المحررين في المحافظات الشمالية، 

والذين تم لقاؤهم في وحدة الدعم النفسي واالجتماعي التابعة لقوات األمن الوطني 
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ا لخبرة األسر في قيادة منطقة نابلس، بحيث تكونت العينة من األفراد الذين تعرضو

 في سجون االحتالل.

 .2018و شباط/2017 الحدود الزمانية: أجريت الدراسة بين شهري تشرين الثاني/

تخدمة أدوات الدراسة وخصائصها السيكومترية: تتحدد نتائج الدراسة بأدواتها المس

 وخصائصها السيكومترية

 المنهجية واإلجراءات

ً لمنهجية الدراسة من حيث: عينتها وطرق اختيارها،  يتضمن هذا الفصل وصفا

ل التحاليوادواتها وطرق استخراج صدقها وثباتتها، ومتغيراتها المستقلة والتابعة، و

 .االحصائية المستخدمة

راسة:  منهجية الد ِّ

راسةت ااستخدم شبه التجريبي نظرراً لمالءمتره ألغرراض الدراسرة الحاليرة  المنهج لدِّّ

 وتصميمها.

 افراد الدراسة:

( أسريراً 60ق مقياس ضغوط ما بعد الصدمة على مجتمع دراسي يتألف من )م تطبيت

، وبعرد جمررع 15/11/2017محررراً، مرن مختلررف محافظرات الضررفة الغربيرة بترراريخ 

( أسريراً محررراً  ممرن 27النتائج تم حصرر أعلرى الردرجات لعينرة أوليرة مكونرة مرن )

الصردمة، وقرد حصلوا على درجات مرتفعة على مقيراس اضرطراب ضرغوط مرا بعرد 

( أسريراً محررراً، يعرانون مرن ضرغوط مرا بعرد 20تكونت عينة الدراسة النهائية مرن )

الصدمة، وهم الذين وافقوا على المشاركة في الدراسة، إذ تم تروزيعهم عشروائياً إلرى 

( أسرى محررين ومجموعة ضرابطة 10مجموعتين: مجموعة تجريبية تكونت من )

 ن.( أسرى محرري10تكونت كذلك من )

 أدوات الدراسة:

 لتحقيق أهداف هذه الدراسة، تم استخدام األدوات التالية:

 أوالً: مقياس اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة لألسرى المحررين 

لبناء مقياس ضغوط ما بعد الصدمة، قام الباحث بمراجعة األدب السيكولوجي 

 يالمتعلق باضطراب ضغوط ما بعد الصدمة وأعراض االضطراب الواردة ف

، باإلضافة لذلك قام الباحث DSM-5الدليل التشخيصي واإلحصائي الخامس 

 باالطالع على عدد من المقاييس الخاصة باضطراب ضغوط ما بعد الصدمة وهي:
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2013; Weathers et al., 2015) ; Mahamid, Davidson, 1995 .)

 ( فقرة في صورته األولية.20وتكون المقياس من )

 صدق المقياس:

ل اج صدق المقياس قام الباحث باستخدام طريقة صدق البناء، وذلك من خالالستخر

من خارج  ( أسيراً محرراً 50توزيع المقياس على عينة استطالعية مكونة من )

، ومن ثم حساب معامل االرتباط بيرسون بين فقرات المقياس عينة الدراسة

 الدرجة الكلية ( يوضح معامل ارتباط كل فقرة مع1والدرجة الكلية. الجدول )

 للمقياس:

 ( معامل ارتباط فقرات المقياس بالدرجة الكلية1الجدول )

رقم 

 الفقرة

 معامل 

 االرتباط

مستوى 

 الداللة

 رقم 

 الفقرة

 معامل

 االرتباط 

مستوى 

 الداللة

1.  0.738** 0.01 11. 0.747** 0.01 

2.  0.685** 0.01 12. 0.663** 0.01 

3.  0.638** 0.01 13. 0.724** 0.01 

4.  0.515** 0.01 14. 0.690** 0.01 

5.  0.761** 0.01 15. 0.733** 0.01 

6.  0.708** 0.01 16. 0.662** 0.01 

7.  0.663** 0.01 17. 0.731** 0.01 

8.  0.487** 0.01 18. 0.679** 0.01 

9.  0.484** 0.01 19. 0.717** 0.01 

10.  0.615** 0.01 20. 0.504** 0.01 

 (0.01** داله عند مستوى الداللة )

يتضح من الجدول السابق ان ارتباط فقرات مقياس اضطراب ضغوط ما بعد 

شير أن (، وهذا ي0.01الصدمة بدرجتها الكلية كان داالً احصائيا عن مستوى الدالة )

 المقياس يتمتع بصدق مرتفع ومالئم بحثيا. 
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 ثبات المقياس:

ي الداخل الستخراج ثبات المقياس قام الباحث باستخدام معادلة كرونباخ ألفا لالتساق

Cronbach Alpha Formula for internal consistency) حيث بلغ )

(، وهو معامل ثبات جيد ويفي بأغراض 0.931معامل الثبات الكلي للمقياس )

 الدراسة.

 تصحيح المقياس:

داً( راً، أببدائل وهي )دائماً، غالباً، أحياناً، ناد تتضمن اإلجابة عن المقياس خمسة

(، حيث يساوي الخيار 5-1وتمثل هذه البدائل التصحيح الخماسي للمقياس من )

( ً ( درجة، وبهذا تتراوح الدرجات 1( درجات، ويساوي الخيار أبداً )5دائما

( درجة، (100-20لالستجابة على مقياس اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة بين 

( تشير إلى ارتفاع مستوى اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة، 100يث الدرجة )ح

( إلى انخفاض مستوى اضطراب ضغوط ما 20ومن جهة أُخرى تشير الدرجة )

 بعد الصدمة. 

 (:2 ثانياً: البرنامج العالجي الروائي الضطراب ضغوط ما بعد الصدمة )ملحق رقم

 ج الروائي وتقنياته العالجية،بعد اطالع الباحث على االدب المتعلق بالعال

(، قام White, 2007وباألخص حول الخرائط األربعة التي أضافها مايكل وايت )

 الباحث ببناء برنامج عالجي مستنداً إلى المنهج الروائي لخفض ضغوط ما بعد

 ( جلسة عالجية، مدة(15الصدمة لدى األسرى المحررين، إذ يتكون البرنامج من

بواقع جلستين أسبوعياً، وفيما يلي وصف مختصر لجلسات  كل جلسة ساعة ونصف

 البرنامج:

وعة الجلسة األولى: جلسة بنائية تهدف إلى التأكيد واالتفاق على قوانين المجم

 اإلرشادية وكسر الجليد وشرح أهداف البرنامج.

ر الجلسة الثانية: تهدف إلى التعرف على المقصود بالخبرات الصادمة وكيف تؤث

 حياتنا الخاصة وما هي أعراض اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة.على 

ً بها، وتقييم ً خاصا  آثارها الجلسة الثالثة: تهدف إلى وصف المشكلة وإعطائها اسما

 والقدرة على فهم الشخص لموقعه وعالقته بالمشكلة. 

صرها الجلستان الرابعة والخامسة: تهدفان إلى تحديد تأثيرات المشكلة، ومن ثم ح

 كين الفرد من إيجاد نظرة أخرى لهذه التأثيرات.وتم
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عطاء إالجلسة السادسة: تهدف إلى جعل الفرد يفهم موقعه من المشكلة والقدرة على 

 تقييم متناسب مع المشكلة.

ياة الجلستان السابعة والثامنة: تهدفان إلى إعطاء الفرد قصة تعبر عن قيم الح

 لخريف والشتاء والربيع والصيف(.وتقديره للذات عبر تمرين فصول الحياة )ا

كشاف الجلستان التاسعة والعاشرة: تهدفان إلى تطوير قصة مفضلة والقدرة على است

 مناطق الهوية غير المعروفة وزيادة إمكانيات الفرد وقدرته.

من  الجلسة الحادية عشر: تهدف إلى استكشاف المهارات ومعرفة الفرد لما يمتلكه

 ور بالعجز.مهارات والتخلص من الشع

فع الجلسة الثانية عشر والثالثة عشر: تتناول إعادة التذكر والذي يهدف إلى ر

مستوى قدرة الفرد على التعامل مع اآلخرين، واسترجاع مساهمات اآلخرين في 

 حياته وتعزيز االرتباط بهم.

الجلسة الرابعة عشر: تتناول الشاهد الخارجي والذي يهدف إلى إيجاد الدعم 

 للفرد لسماع قصته الجديدة ومعرفة الفرد أن غيره قد كان يعاني مثله.الخارجي 

الجلسة الخامسة عشر: تهدف إلى نشر القصص الجديدة والتعامل مع مشاعر 

 اإلنهاء.

 إجراءات الدراسة 

بعد تحديد مجتمع الدراسة، األسرى المحررين في محافظات شمال الضفة الغربية، 

روائي، كما تم تطوير مقياس اضطراب ضغوط ما تم بناء وتطوير برنامج عالجي 

( 550بعد الصدمة لألسرى المحررين، وتطبيقه على عينة استطالعية مكونة من )

تم تطبيق  15/11/2017أسيراً محرراً الستخراج صدقه وثباته. وبعد ذلك بتاريخ 

( أسيراً محرراً وتم جمع أعلى 60المقياس على عينة الدراسة المكونة من )

( منهم على المشاركة في البرنامج، 20( أسيراً محرراً، قد وافق )27ات لـ )الدرج

وتم توزيعهم عشوائيا إلى مجموعتين: المجموعة األولى تجريبية يبلغ عدد أفرادها 

( جلسة، بواقع 15( أسرى محررين تلقت البرنامج العالجي المكون من )10)

ر ونصف، والمجموعة جلستين أسبوعياً، مدة كل جلسة ساعة ونصف مدة شه

( أسرى محررين لم تتلّق البرنامج العالجي. 10الثانية ضابطة يبلغ عدد أفرادها )

وبعد االنتهاء من تطبيق البرنامج تم إعادة تطبيق المقياس على عينة الدراسة؛ 

 لقياس أعراض ضغوط ما بعد الصدمة لديها.

 تصميم الدراسة: 
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مجموعتين بتصميم قبلي بعدي؛ وذلك اعتمدت الدراسة المنهج شبه التجريبي ل

 بهدف اإلجابة على أسئلة الدراسة، وتوضح الرموز أدناه تصميم الدراسة.    

O2    E O1 X  R 

O2      -   C O1 R 

 حيث تمثل الرموز:

R توزيع عشوائي :Random Assignment. 

 : E  المجموعة التجريبيةExperimental Group. 

: C المجموعة الضابطةControlled Group. 

O1 القياس القبلي :Pre- Test. 

: O2  القياس البعدي. Post- Test 

 :متغي ِّرات الد ِّراسة

 المتغير المستقل: برنامج العالج الروائي.1

 المتغير التابع: ضغوط ما بعد الصدمة .2

 األساليب اإلحصائية:

 One-Sample Kolmogorov-Smirnov"سمرنوف  –اختبار كولمجروف -

Test"  لمعرفة ما إذا كانت البيانات تتبع التوزيع الطبيعي 

 لمعرفة صدق البناء ألداة الدراسة. Pearson معامل ارتباط "بيرسون"-

 الستخراج ثبات أداة الدراسة. Alpha   Cronbachمعادلة كرونباخ الفا -

( وداللة الفروق لمتوسط Z" لحساب قيمة )Wilcoxon (W)اختبار ولكوكسون "-

 رتب ومجموع الرتب للمجموعات المرتبطة.ال

( بين متوسط Z" لحساب قيمة )Mann- Whitiney (U)ويتني " -اختبار ومان -

 الرتب ومجموع الرتب للمجموعات غير المرتبطة.

 نتائج الدراسة

م يتضمن هذا الفصل النتائج التي توصلت اليها الدراسة، وذلك من خالل استخدا

 المعالجة اإلحصائية المالئمة لإلجابة على سؤالي الدراسة. 

 لدراسة،ولصحة اختيار االختبارات اإلحصائية المناسبة والمالئمة الستخراج نتائج ا

 –كولمجروف اختبار تم التأكد من التوزيع الطبيعي لبيانات الدراسة بواسطة 

لى أن وكانت نتائج االختبار أن البيانات ال تتوزع طبيعياً، وهذا يدل ع سمرنوف،

 االختبارات الالمعلمية هي األنسب لتحليل بيانات الدراسة. 
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القياسين  علىأوال: النتائج المتعلقة بالسؤال األول والذي نصه: هل يوجد فروق 

جريبية والمجموعة الضابطة على مقياس القبلي والبعدي بين المجموعتين الت

 ضغوط ما بعد الصدمة؟

 Man)ولإلجابة عن هذا السؤال تمت معالجة البيانات باستخدام اختبار مان ويتني 

Whitney) درجات  ، وذلك بهدف التعرف على داللة الفروق بين متوسطات رتب

الفروق بين  المجموعتين التجريبية والضابطة على القياس القبلي، وكذلك داللة

درجات المجموعتين التجريبية والضابطة على القياس البعدي، كما  متوسطات رتب

 (. 4(، والجدول رقم )3هو موضح في الجدول رقم )

درجات المجموعتين التجريبية  ( نتائج اختبار مان ويتني لفحص الفروق في متوسطات رتب3جدول )
 والضابطة على القياس القبلي 

  

 

وبلغت  (U=46.5)، وبلغ معامل -0.266)بلغت ) Zيتضح من السابق، أن قيمة 

مما يدل على عدم وجود فروق في  0.05)(، وهي أكبر من )(P =0.790قيمة 

متوسطات رتب درجات المجموعتين التجريبية والضابطة على القياس القبلي 

 لمقياس ضغوط ما بعد الصدمة، والذي يشير الى تكافؤ هاتين المجموعتين. 

درجات المجموعتين التجريبية  ( نتائج اختبار مان ويتني لفحص الفروق في متوسطات رتب4جدول )

 ة على القياس البعديوالضابط

 

 

 

 α =0.01دالة إحصائياً عند مستوى داللة 

في  0.01)يتضح من الجدول السابق وجود فروق جوهرية عند مستوى داللة )

متوسطات رتب درجات القياس البعدي للمجموعتين التجريبية والضابطة على 

، وبلغ -Z =3.407)مقياس اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة حيث بلغت قيمة )

متوسررط  ن المجموعة
 الرتب

مجمررررروع 
 الرتب

معامل 
u 

w  قيمةz  مسررررررتوى
 الداللة

 0.790 -0.266 101.50 46.5 108.50 10.85 10 تجريبية

 101.50 10.15 10 ضابطة

متوسرررررط  ن المجموعة

 الرتب

مجمررررروع 

 الرتب

معامل 

u 

w  قيمةz  مسرررررتوى

 الداللة

 0.001 -3.407 60 5.0 60.0 6.00 10 تجريبية

 150.0 15.00 10 ضابطة
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(. كما أنه يوجد فرق في متوسطات (P =0.001وبلغت قيمة  (U=5.0)معامل 

رتب درجات  القياس البعدي للمجموعتين، إذ يظهر من الجدول ان متوسط

وهو أدنى من متوسط رتب  6.00)المجموعة التجريبية على القياس البعدي هو )

 (. 15.00درجات المجموعة الضابطة والذي بلغ )

قياسين ثانيا: النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني والذي نصه: هل يوجد فروق بين ال

 لصدمة؟القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية على مقياس ضغوط ما بعد ا

وذلك  ،ولإلجابة عن هذا السؤال تمت معالجة البيانات باستخدام اختبار ويلكوكسون 

بهدف فحص داللة الفروق بين متوسطات رتب درجات أفراد المجموعة التجريبية 

 ( 5على القياسين القبلي والبعدي، كما هو موضح في الجدول رقم )

نتائج اختبار ولكوكسون لفحص الفروق بين متوسطات رتب درجات المجموعة التجريبية على  5)جدول )

 القياسين القبلي والبعدي

المجمرروع

 ة

 التجريبية

توزيررررررررع 

 الرتب

متوسرررررررررررط  ن

 الرتب

مجمرررررررررروع 

 الرتب

مسررررررررررررتوى  zقيمة 

 الداللة

 0.005 -2.812 55.00 5.50 10 السالبة قبلي

 بعدي

 

 00. 00. 0 الموجبة

   0 التساوي

 α= 0.01دالة إحصائياً عند مستوى داللة          

في 0.01) يتضح من الجدول السابق وجود فروق دالة إحصائياً عند مستوى داللة )

متوسطات رتب درجات المجموعة التجريبية على القياسين القبلي والبعدي لمقياس 

 =اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة، وذلك لصالح القياس البعدي، حيث بلغت قيمة 

Z)  (- 2.81 وبلغت قيمةP =0.005) كما أن متوسط رتب الدرجات للقياس .)

 ( .0.00للقياس البعدي هو )، بينما متوسط رتب الدرجات (5.50) هو القبلي

 مناقشة النتائج والتوصيات

هدفت هذه الدراسة إلى فحص فاعلية العالج الروائي في خفض أعراض اضطراب 

ما بعد الصدمة لدى األسرى المحررين في الضفة الغربية في فلسطين، وقد اشارت 

ط نتائج الدراسة إلى فاعلية العالج الروائي في خفض األعراض الضطراب ضغو

 ما بعد الصدمة لدى المشاركين وفيما يلي مناقشة لنتائج الدراسة:

أوالً: أظهرت نتائج السؤال األول والذي نصه: هل يوجد فروق بين المجموعة 

 التجريبية والمجموعة الضابطة على مقياس ضغوط ما بعض الصدمة 
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أظهرت نتائج هذا السؤال عدم وجود فروق بين متوسطات رتب درجات أفراد 

رجات لمجموعتين التجريبية والضابطة على القياس القبلي، إذ بلغ متوسط رتب الدا

 ( وهو أدنى من متوسط رتب الدرجات6.00للقياس البعدي للمجموعة التجريبية )

جود و(. في حين أظهرت النتائج 15.00للقياس البعدي للمجموعة الضابطة البالغة )

لتجريبية والضابطة على القياس فروق بين متوسطات رتب درجات المجموعتين ا

ل (، وبلغ معام-Z =3.407البعدي ولصالح المجموعة التجريبية. حيث بلغت قيمة )

(U=5.0 وبلغت قيمة )P =0.001) .) 

ستوى ممما سبق ذكره يتبين أن أفراد المجموعة التجريبية قد أظهروا انخفاضاً في 

ثلة الخبرة الجمعية والمتمضغوط ما بعد الصدمة، ويعزو الباحث هذا التحسن إلى 

في البرنامج العالجي الروائي والذي يتضمن مجموعة من التمارين والفنيات 

ك المتصلة بالروايات والتجارب الشخصية لكل أسير محرر . كما أن وجود المشتر

في  في مجموعة إرشادية بكل ما يعنيه هذا الوجود من تفاعل مع اآلخرين ومشاركة

تي إن ذلك سيؤدي بكل تأكيد إلى إيجاد نوع من الوعي الذاالمشاعر والخبرات، ف

يجاد إوقدرة أكبر على التفاعل اإليجابي مع اآلخرين.  فالبيئة الجمعية تسهم في 

إتصال فعال بين أعضاء المجموعة العالجية وهذا االتصال يكون أكثر فعالية 

االتصال بوجود شخص مؤهل ومدرب مثل المرشد النفسي، يستطيع تنظيم عملية 

داخل المجموعة، والذي ينعكس بدوره على خفض ضغوطات ما بعد الصدمة لدى 

لتي من المشتركين. عبر مساعدة المشترك على إيجاد أدلة تاريخية تتعلق بهويته، وا

 مجموعة شأنها أن تساعده في عدم تأثره بالمشكلة التي يواجها،  كما أن التواجد في

أعضاء  ، فهو من الناحية النفسية يدفع باتجاه جعلعالجية يحمل الكثير من المعاني

يث لسات  حالمجموعة اإلرشادية أكثر اهتماماً بالبرنامج وبما يتم مناقشته أثناء الج

ر توفر المجموعة إطاراً لتقاسم المشاكل، وتساعد على استكشاف البدائل وتطوي

ة ضاء المجموعمعاني جديدة، وإيجاد شاهد على التغيير والشعور بالخبرة بين أع

دامها هذا من جانب، ومن جانب آخر فإن التمارين والفنيات الروائية التي تم استخ

ة وهي في معظمها تتعلق بمشكالت ومواقف يواجهها المشتركين في حياتهم اليومي

هويتهم لأسهمت بالجزء األكبر من هذا التحسن المتعلق بمناقشتهم للتطورات الجديدة 

 جية. في ظل المجموعة العال

ين ثانياً: أظهرت نتائج السؤال الثاني والذي نصهُ: هل يوجد فروق بين القياس

 القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية على مقياس ضغوط ما بعد الصدمة؟
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بوجود فرق بين متوسطات رتب درجات القياسين القبلي والبعدي للمجموعة 

(. كما أنه (P =0.005(، وبلغت قيمة -Z =2812التجريبية، حيث بلغت قيمة )

يوجد فرق في المتوسطات للقياسيين القبلي والبعدي، إذ يظهر أن متوسط رتب 

(، بينما متوسط رتب الدرجات للقياس البعدي 5.50الدرجات للقياس القبلي )

 ( وهو أقل من متوسط القياس القبلي. 0.00)

للمجموعة وتعزى الفروق في متوسطات رتب درجات القياسات القبلية والبعدية 

ين التجريبية والفروق في متوسطات رتب درجات القياسات البعدية لكال المجموعت

اسين التجريبية والضابطة؛ إذ كانت هذه الفروق في ضغوط ما بعد الصدمة بين القي

هذه  القبلي والبعدي لدى المجموعة التجريبية ولصالح القياس البعدي، ويمكن عزو

الروائي الذي ساهم في خفض أعراض اضطراب  الفروق إلى البرنامج العالجي

جح ضغوط ما بعد الصدمة لدى األسرى المحررين، إذ يعد العالج الروائي كنهج نا

 للعمل مع الناجين من الصدمة  لما يوفره من محادثات تعاونية لالستيضاح عن

فسير الروايات المتأثرة بالصدمات النفسية وفحص البدائل، أي روايات بديلة من ت

 لماضي والحاضر، والتي تقلل احتمال أن تؤدي أحداثها إلى محنة أو اعتالل،ا

وربما يعود ذلك إلى ما تضمنه البرنامج العالجي من أساليب وفنيات وأنشطة 

اً تتناسب مع الفئة المستهدفة مثل: استخراج المشكلة عبر وصفها وإعطائها اسم

مة ى آثار خبرة األسر الصادخاصاً بها بشكل منفصل عن الذات، وكذلك التعرف عل

ما وتقييم أثر هذه الخبرة، وسرد القصص من بداية األسر حتى اإلفراج بالبحث ع

ات، تحتويه من نتائج فريدة  للوصول الى رواية تعبر عن قيم الحياة وتقدير الذ

تي وأيضا اكتشاف نقاط القوة في الذات وتدعيمها حتى الوصول للقصص المفضلة ال

لمحررين من استكشافهم لمناطق الهوية غير المعروفة، وزيادة مكنت األسرى ا

لقصص إمكانياتهم وقدراتهم للتخلص من الشعور بالعجز، وقيام المشاركين بتعزيز ا

م والروايات الجديدة المفضلة بشهود خارجين لإلبقاء أثرها يرافقهم في حياته

ج ي العالفخرائط األربعة المستقبلية. وتعد األنشطة والتمارين السابقة منبثقة عن ال

ة، الروائي: خريطة بيان الموقع، وخريطة إعادة التأليف، وخريطة إعادة العضوي

وخريطة الشاهد الخارجي، كما تعد التمارين واألنشطة السابقة منسجمة مع 

هم افتراضات العالج الروائي الذي يفترض أن األشخاص هم الخبراء بحياتهم ولدي

 انيات التي تساعدهم على تغيير عالقتهم بالمشكالتالقدرات والقيم واإلمك
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 etوتتفق الدراسة الحالية بنتائجها مع العديد من الدراسات، فقد اتفقت مع دراسة )

al., 2002 Van Minnen التي فحصت فاعلية برنامج عالجي روائي في )

خفض أعراض اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة، أظهرت نتائجها انخفاض 

( لدى المجموعة التجريبية مقارنة 50%بعد الصدمة بنسبة ) أعراض ضغوط ما

بالضابطة مما يؤكد على فاعلية البرنامج في خفض أعراض ضغوط ما بعد 

 الصدمة.

والتي  Petersen et al., 2005)كما تنسجم مع دراسة أجرتها بيترسن وآخرون )

هدفت إلى فحص فاعلية برنامج عالجي روائي في خفض أعراض اضطراب 

ضغوط ما بعد الصدمة على مجموعة من األشخاص المصابين بالسرطان، وأدت 

نتائجها إلى تحسن ملحوظ على الحالة النفسية للمرضى، وباألخص خفض أعراض 

 اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة.

 (Erbes et al., 2014)ة يربيس وآخرون وتتسق هذه الدراسة أيضا مع دراس

التي هدفت إلى معرفة فاعلية برنامج عالجي روائي في خفض أعراض اضطراب 

مج في ضغوط ما بعد الصدمة لدى المحاربين القدامى، وأكدت نتائجها فاعلية البرنا

خفض أعراض ضغوط ما بعد الصدمة، حيث إن ثالثة مشاركين لم يعودوا 

ضطراب، والسبعة اآلخرين كان لديهم انخفاض كبير في مستوفين لمعايير اال

 أعراض اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة.

 (Ikonomopoulos et al., 2015)كما تنسجم مع دراسة اكونومبلس وآخرون 

نون من التي هدفت إلى إعادة تأهيل األحداث النزالء بإحدى دور األحداث الذين يعا

ضاعهم لبرنامج إرشادي روائي مبني اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة، عبر إخ

لروائي على ممارسة الخرائط الروائية، حيث أفادت نتائج الدراسة بفاعلية العالج ا

 لتأهيل المسجونين في خفض أعراض المشكالت المتعلقة بالصحة النفسية كالقلق

 واالكتئاب والفوبيا واضطراب ما بعد الصدمة وزيادة التكيف النفسي.

 االستنتاجات:

 ضوء نتائج الدراسة يمكن استنتاج اآلتي: في

خفض  أظهر برنامج العالج الروائي فاعلية في تحقيق أهداف الدراسة المتمثلة في-

 أعراض اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة لدى المجموعة التجريبية.

صة، يعتبر األسرى المحررين من الفئات الهامة التي تحتاج الى رعاية نفسية خا-

 ن إليه من خبرات اعتقاليه صادمة.جراء ما يتعرضو
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فهم االسرى المحررون بحاجة ماسة الى مزيد من البرامج اإلرشادية إلعادة تكي -

 مع متطلبات الحياة.

 الخبرة االعتقالية تعتبر من العوامل المرتبطة بظهور اضطراب ضغوط ما بعد-

 ة. أكثر شد الصدمة، وكلما كانت الخبرة االعتقالية قاسية كانت اعراض االضطراب

 ين.   البرنامج العالجي ساعد في تبني أفكار ومهارات إيجابية نحو الذات واالخر-

 التوصيات:

 بناء على نتائج الدراسة، يقدم الباحث التوصيات التالية:

 ن تطبيق البرنامج العالجي على األسرى المحررين من قبل المختصين النفسيي

 في هيئة شؤون األسرى والمحررين.

 هم مع االهتمام بفئة األسرى المحريين من الناحية النفسية وإعادة تكيف توسيع

 بيئتهم االجتماعية والمهنية.

 طة عمل برامج ودراسات تستهدف األسيرات الفلسطينيات لقلة الدراسات المرتب

 باإلناث.

  تقديم دراسات أخرى تستند على منهجية العالج الروائي مع فئات عمرية

 مختلفة.

  تقديم دراسات أخرى تستند على منهجية العالج الروائي مع مشكالت

 واضطرابات نفسية مختلفة. 

 رى القيام بدراسات عربية أخرى تتناول المنهج الروائي مع مناهج عالجية أخ

ود مثل )العالج النسائي والعالج السلوكي المعرفي والعالج التعبيري( لعدم وج

 دراسات عربية بموضوعاتها.

 راسات لفحص نسبة االضطرابات النفسية لدى االسرى المحررين، عمل د

ً اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة ، مع األخذ بعين االعتبار عدد من  وخصوصا

 .حقيق(المتغيرات الهامة )الجنس والعمر، ومدة االعتقال، ومكان السكن، وفترة الت

 :قائمة المراجع

النفسية واألمراض النفسية (. دراسة االضطرابات 2000أبو إسحاق، سامي ).1

التي يعاني منها األسرى الفلسطينيون المحررون في السجون اإلسرائيلية. غزة: 

 مركز الشرق للصحة النفسية والمجتمعية.

ر (. اآلثار النفسية للتعذيب. )رسالة دكتوراه غي1999أبو طواحينة، أحمد ).2

 منشورة(، جامعة عين شمس، مصر.
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 في قطاع غزة. )رسالة ماجستير غير منشورة(، جامعة األقصى، غزة، فلسطين. 

 (. تأثير هدم2008ثابت، عبد العزيز وأبو طواحينة، أحمد والسراج، إياد ).4
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 مقياس اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة

  5 4 3 2 1 

 أبدا نادرا أحيانا غالبا  دائما الخبرة الصادمة الرقم

أتخيل صور، وذكريات، أو أفكار عن خبرة األسر   .1

 المؤلمة

     

      أحلم أحالماً مزعجة تتعلق بخبرة األسر؟  .2

     تراودني مشاعر فجائية بان خبرة األسر التي مررت   .3

http://psycnet.apa.org/doi/10.1037/pas0000486
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 بها ستحدث مرة أخرى

أتضايق من األشياء التي تذكرني بما تعرضت له من   .4

 خبرات أثناء األسر

     

أشعر بضيق تنفس، أو تعرق، أو رعشة عندما أتذكر   .5

األسرتجربة   

     

أبذل جهداً لتجنب األفكار أو المشاعر التي تذكرني   .6

 بخبرة السجن

     

ابذل جهد لتتجنب المواقف واألنشطة التي تذكرني   .7

 بتجربة األسر

     

أعاني من فقدان الذاكرة لبعض مواقف االعتقال التي   .8

 تعرضت لها )فقدان ناكرة نفسي محدد(

     

لحياتي الطبيعية قبل االعتقالأجد صعوبة بالعودة   .9  

 

     

أشعر بالعزلة والبعد عن اآلخرين نتيجة ما تعرضت   .10

 له أثناء األسر

     

أصبحت فاقد الشعور بالحزن والحب بعد خبرة األسر   .11

 )متلبد اإلحساس(

     

اشعر بقصر المستقبل خاصة حول تحقيق أهداف   .12

 الحياة مثل الزواج والعمل ..

     

نفسي جراء ما أصابني من خبرات أثناء األسرألوم   .13  

 

     

اشعر أن تجربة االعتقال جعلتني أرى األحداث من   .14

 حولي بصورة سلبية

     

أصبحت أواجه صعوبة في النوم أو البقاء نائما لما   .15

 تعرضت له من خبرات أثناء األسر

     

أصبحت أكثر غضباً وتوتراً بعد خبرة األسر التي   .16

 مررت بها 

     

أصبحت أعاني من صعوبات في التركيز بعد خبرة   .17

 األسر التي مررت بها

     

أشعر أنه من السهل تشتيت انتباهي بعد خبرة األسر   .18

 التي مررت بها

     

أصبحت لدي يقظه مفرطة تجاه ما يدور حولي   .19

 ومتحفزاً ومتوقع األسوأ 

     

بعد خبرة األسر أصبحت متهوراً أقوم بأعمال قد   .20

 تؤذي نفسي 
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The Effectiveness of a Group Narrative Therapeutic Program in 

reducing Symptoms of Post-traumatic stress disorders among 

Released Prisoners 

Ahmed Ibrahim Mansour 

Psychology and Counseling Department, An-Najah National 

University, Nablus, Palestine 

Fayez Azez Mahamid 

Psychology and Counseling Department, An-Najah National 

University, Nablus, Palestine 

Abstract: The study aimed to test the effectiveness of a group counseling 

program based on narrative therapy in reducing symptoms of PTSD 

among the released prisoners. The study was conducted on a sample of 20 

prisoners who were released from the Israeli prisons and they were from 

different regions of Palestine. The group included those who got the 

highest scores on the scale of PTSD. 

The participants were randomly divided into two groups: an experimental 

group of ten prisoners who received a narrative therapy program for 15 

sessions. The sessions took place twice a week, and a control group those 

who did not receive any treatment. The performance of the two groups 

were measured before and after the treatment  

Wilcoxon test was used to test the differences between both pre and 

posttests for the experimental group. Moreover, Man Whitney Test was 

also used to find the differences between the two posttests for both 

experimental and control groups. Results showed differences in 

posttraumatic stress disorders between experimental and control groups in 

favor of experimental group, results also showed differences in 

posttraumatic stress disorders between pre and posttests among the 

experimental group in favor of the post test. The results indicate the 

effectiveness of narrative therapy program in reducing the symptoms of 

PTSD. 

According these results, the researchers recommend that psychological 

services should be provided to the prisoners after they get released, study 

also recommends to conduct more studies using narrative therapy with 

other psychological disorders and to apply narrative therapy with other 

counseling populations. a variety of groups in need.  

Keywords: Narrative therapy, post-traumatic stress disorders, released 

prisoners. 
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Students' perceptions of distance education 

during a Covid-19 pandemic in Tunisia. 

Atia Sami: Teacher-researcher in demography at the Faculty 

of Letters and Human Sciences of Sfax-Tunisia 

 

Abstract: This article uncovers the perceptions of university 

students regarding the use of distant learning tools and 

techniques during the spread of COVID-19, by exploiting their 

experiences during containment. Consequently, as an 

experience, distant education is therefore perceived as an 

alternative to ensure pedagogical continuity in the various 

establishments of the educational sectors in Tunisia. Therefore, 

students' perceptions of this educational experience produced 

variations according to: educational level, specialization, and 

students' residences. These variables are basic measures in this 

scientific study, due to the unequal distant education 

opportunities among students at the Tunisian Universities. The 

results of this study remain a picture of diagnosing the reality 

of distant education in one of the universities of the Republic 

of Tunisia. The main motive for this study is that I did this 

experience with my students while providing remote lessons. I 

did face many difficulties in this pedagogical task including: 

weak/unstable internet connection, lack of technical means for 

the students, a large percentage of students from rural areas 

complaining about the lack of internet coverage along with the 

fact that they do not have computers. 
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Keywords: Distant education (DE), COVID-19, information 

technology for education, e-learning, student’s perceptions. 

Introduction and General Problem: 

Due to the COVID-19 pandemic, Tunisian universities are 

faced with the establishment of a massive e-learning 

experience for their students. 

The aim of this study is to analyze the effects of the pandemic 

on the morale and behavior of students, even if the perception 

they may have of the e-learning they are undergoing may vary 

from one student to another and from one discipline to another. 

We are focusing on a population of students for whom  

e-learing has been imposed due to health circumstances. 

With the spread of the health crisis, which has caused a great 

confusion with strong impacts on the social and economic 

sectors, the educational systems around the world have adapted 

quickly. Governments have responded swiftly to ensure the 

continuity of the educational programs and keep students and 

education stakeholders safe by closing schools and other 

learning spaces. 

The Covid-19 pandemic has revealed many disparities in the 

educational systems of many countries, which increased 

problems and a sense of anxiety amongst students. 

Ensuring the continuity of learning has become a top priority 

for governments around the world during the closure of schools 

by using information and communication technologies. 

The choice of the target of the satisfaction survey was oriented 

towards all the students of the University of Sfax, numbering 

approximately 320 students. A quiz was administered to the 
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students of different disciplines to compare the perceptions of 

the e-learning among different students. 

Education is among the activities that have been mostly 

affected. To ensure educational continuity, Tunisian 

universities, just like in other countries around the world, have 

worked hard to set up a large-scale remote educational system. 

Students, teacher, researchers, and university officials have all 

made commendable efforts. 

The main purpose of this study with Tunisian students is to 

identify their perceptions on several aspects of such experience 

as both actors and beneficiaries of the remote learning. 

Theoretical and conceptual framework: 

Since the turn of the 20th century, e-learning has become one of 

the academic sectors that believe in rapid evolutionary change. 

Throughout history, technology has played a crucial role in 

education and training. Indeed, printing, writing, audiovisual 

techniques and micro-computing have profoundly changed the 

traditional methods of education and training. The first e-

learning courses were developed in the United States in the 

middle of the 19th century. 

With the development of information and communication 

technology for education, printing is considered as the first 

technique used from the beginning of distance education and 

forms the basis of correspondence study. It is the main teaching 

tool for which the paper was the dominant mode of 

communication. In 1840, the postage stamp appeared and the 

first correspondence course launched in England was 

discovered. It is important to note that e-learning in its earliest 

form was tied to the technology of the postage stamp. The 

sixties were characterized by the invention and discovery of 

many media that contributed to the consolidation of distant 
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learning as (printed press, radio, television, and video) 

complementary, and coordinated with a view to a common 

educational objective. At that time, televisions and video 

cassettes were considered amongst the modern technical means 

that were used to provide distant learning. 

With the different audiovisual techniques used at that moment, 

printing remained the basic medium in the educational system. 

The interaction was limited between the student and the teacher 

especially to correct the activities by telephone 

correspondence. 

The modern era began in the 1980s with the birth of micro-

computing and then the Internet. That era was marked by a new 

mutation for distant learning and that of rapid and progressive 

interaction. This interaction is characterized by online 

discussion via email, and by videoconference between students 

and teachers. 

In the digital era and in a context influenced by "constructivist" 

conceptions of education, the emergence of new interactive 

digital technologies in all sectors and especially for distant 

learning through "The digital Learning", which is means 

facilitating the face-to-face interaction towards distant learning 

while harmonizing learners and technologies by offering a 

range of tools, formats and approaches. 

Distance learning can take the form of face-to-face courses, 

which is part of a hybrid learning process (online training and 

face-to-face training). 

 

Distance education: definition and historical overview: 

The UNESCO defines distant learning (or Distance Education, 

also ODL for Open and Distance Learning) as: “a field of 
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education that focuses on the pedagogy, technology, and 

instructional systems design that aim to deliver education to 

students who are not physically on site" 

The UNESCO notes that the wealth of digital educational 

resources has created new demands for higher educational 

systems and institutions that include the development of 

innovative curricula, alternative learning pathways and higher 

education methods, all of which can be facilitated through 

online and distant learning as well as short skills-based courses. 

Distance education or distance training, therefore, is considered 

to be a device made up of a set of material, technical, human, 

and pedagogical resources put in place to provide education to 

individuals who are distant. 

Geneviève  Lameul (2000) notes the contribution of 

communication tools in a distance training process. She 

considers that the use of different means of communication 

makes it possible to "break with the three units of time, place 

and action, by allowing learners to train without having to 

move to a place specifically identified for training, by entering 

contact with the trainer-accompanist or the teacher through the 

means of communication”. 

From a pedagogical point of view, the Distance Learning also 

called ODL for Open and Distance Learning, does not 

systematically result in the dissemination of a theoretical 

course. The student sometimes receives all the written 

documentation before the course and it is up to him/her to 

study it. The teacher's website is then a support for the course, 

with exercises, supplements, illustrations, answers, and finally 

an interactive site for questions and answers (Charbonneau et 

al., 2000). Teaching has improved pedagogically thanks to 

multimedia. 
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What is distance Learning? 

Distance learning (or e-learning) is a way to train and validate 

a diploma remotely, that is to say without having to go to a 

school to attend classes. Concretely, the student receives the 

lessons at home and can thus study at any time. Often the 

courses are accompanied by exercises to be carried out and sent 

back to be corrected by teachers. More and more 

establishments have moved from paper to mouse in recent 

years and, now, use digital tools (email, chat, video, etc.) to 

facilitate the learning process and interaction between the 

students and the teachers. 

Distance Learning has evolved throughout history: 

The beginning was in 1729 by Philips Caleb, when he gave 

weekly lectures in the Boston Gazette (Class Correspondence). 

The Radio was used for this purpose in 1922, when the 

prestigious University of Pennsylvania began offering a 

number of courses via radio and then television, while Stanford 

University launched an initiative in 1968 called Stanford the 

Instructional Television Network to provide courses to 

engineering students on a television channel. 

In 1982, the computer entered the field of education. 

Ten years later, in 1992, the widest diffusion was with the 

advent of the Internet, when the learning management systems 

(LMS) emerged as a canvas, Blackboard in 1999. 

Features of Distance Learning: 

Physical distance: The only element common to all the 

scientific definitions of DE listed here remains the explicit 

mentioning of the physical or geographical distance between 

the teacher and the learner who do not share the same space, at 

least for part of the duration of the training. 
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Research methodology: 

This survey focuses on students' perceptions of the use of 

distance learning tools during the covid-19 pandemic. It seeks 

to collect data on university students' experience of distance 

education. 

This research is structured as follows. Firstly, we present the 

context, the problem and the conceptual framework of distance 

education. Secondly, we are interested in the methodology 

followed for this survey. Finally, we expose the obtained 

results. 

With the aim of providing general insight into distance 

university education in Tunisia during the period of 

confinement (April-May 2021), this study aims in particular to: 

• Identify the degree of adaptation of Tunisian students to 

distance education set up by universities. 

• Measure the level of satisfaction of students with respect to 

the achievement of their respective objectives in this distance 

education. 

• Determine any difficulties and constraints encountered by 

students during this period of “educational continuity”. 

Our sample is made up of 320 university students from 

different courses: students from the Faculty of Letters and 

Human Sciences of different specialties (Sociology, French, 

English, History and Arabic) and students from the Higher 

Institute of Physical Education. 
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The survey was carried out in June 2021. The analysis of the 

data was affected by the use of the SPSS software (Statistical 

Package for the Social Sciences) --  a statistical data processing 

software. 

 

Survey result: 

Distribution of the sample by gender: 

 

Source: Fieldwork 2021. 

Our study presents the following statistics: 34.4% of the 

participants in the sample are males and 65.6% are females. 

This implies that the number of female students is higher than 

those of students in our universities in Tunisia. 

Distribution of the sample by age: 

 

34%

66%

Gender of students

Male Female
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Source: Fieldwork 2021. 

Our sample is distributed according to age as follows: 67.5% 

are between 19 and 22 years old and 32.5% are between 23 and 

26 years old. The age variable is very important to know the 

perceptions of university students of distance learning. 

 

 

 

 

 

 

67%

33%

Age of students

19-22 23-26
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Source: Fieldwork 2021. 

In Tunisia, the place of residence of students is very important 

to measure the degree of motivation for distance education. 

51.3% of the students surveyed live in a municipal 

environment which is characterized by a good road 

infrastructure, electricity, internet. 48.7% of the participants 

live in a non-municipal environment, i.e. a rural area that lacks 

many things, including Internet network coverage. 

Distribution of the sample by establishment: 

Table n°1: Establishment of education. 

Educational institution Workfor

ce 

 

Percenta

ge 

Faculty of Letters and Humanities 

(FLH) 

250 78.1 

51%
49%

Place of residence

Communal No communal
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Higher Institute of Physical Education 

(HIPE) 

70 21.9 

Total 320 100.0 

Source: Fieldwork 2021. 

In our study, we tried to measure students' perceptions of the 

use of distance learning tools from two different universities. 

The largest number of 250 students belong to the Faculty of 

Letters and Human Sciences, and 70 students from the Higher 

Institute of Physical Education. The university establishment 

plays a very effective role in the training of students. 

 

Source: Fieldwork 2021. 

The distribution of students according to qualifications is as 

follows: 248 students (77.5%) have a Bachelor Degree and 

22.5% are continuing their studies for a Master’s Degree. 

Table n°2: Distribution per Discipline. 

77%

23%

Student’s degrees

Bachelar Master
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Discipline Workforce  

Percentage 

Sociology   94   29.4 

French 63 19.7 

History 61 19.1 

English 32 10.0 

Physical Education 70 21.9 

Total 320 100.0 

Source: Fieldwork 2021. 

To find out the perceptions of students towards distance 

education, we have chosen different specialties. Our 

investigation gives the following results: 

-Students majoring in sociology: 29.4%.  

-French specialty students: 19.7%. 

-Students majoring in history: 19.1%. 

-English specialty students: 10.0%. 

-Students majoring in physical education: 21.9%. 

Our initial objective here is to identify the experiences in 

distance learning according to the specialties of the students. 

The specialty of universities in Tunisia plays a very important 

role in providing better training, first of all, in technology and 

computer science. Also, the means and the new teaching 

techniques in Tunisia differ from one institution to another. 
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Here, it is very important to review the teaching programs for 

certain specialties and especially in terms of new technologies. 

Table n°3: Have you had previous experiences in distance 

education? 

 Workforce  Percentage 

Yes 111 34.7 

No 209 65.3 

Total 320 100.0 

Source: Fieldwork 2021. 

We asked the following question for our students: Have you 

had any previous experiences with distance education? 

The answers collected are as follows: 34.7% of students have 

already had previous experience in distance learning. But the 

most remarkable feedback, that of 65.3% of the sample studied, 

did not have any experience for distance learning. 

The experience of distance learning by specialty: 

Table n°4: Have you had previous experience in distance 

learning /Specialty 

 

                                   Specialty 

Total Sociology French History English 

Physical 

Education  

Yes 

 

No 

 workforce 29 31 25 26 0 111 

% du total 9,1% 9,7% 7,8% 8,1% 0% 34,7% 

 workforce 65 32 36 6 70 209 
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% du total 20,3% 10,0% 11,3% 1,9% 21,9% 65,3% 

Total workforce 94 63 61 32 70 320 

% du total 29,4% 19,7% 19,1% 10,0% 21,9% 100,0% 

Source: Fieldwork 2021. 

According to table 4, we have found that 65.3% of the students 

have not had any experience in distance learning before, 

including 21.9% in the "physical education" specialty and 

20.3% in the sociology specialty. On the other hand, we have 

found 34.7% of the students have had the experience of 

distance learning outside of the current pandemic situation. 

The experience of distance education differs from one specialty 

to another depending on the programs of the teaching path. 

Table n°5: Have you already followed a training course on 

Distance Learning? 

 workforce  Percentage 

No 320 100.0 

Total 320 100.0 

Source: Fieldwork 2021. 

The most remarkable result here is that all the students 

surveyed (100%) declare that they have not followed a training 

course on distance education in Tunisia. In this case, we found 

that there are no such tradition especially for academic distance 

education for Tunisian public universities. This implies that the 

Tunisian university is not ready to give distance learning 

courses for all students in the same way. The covid-19 
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pandemic has allowed us to identify the fragile situation of the 

university which cannot provide distance education properly. 

Table n°6: How do you judge the participation rate of students 

in online courses? 

Degree of importance Workforce  

Percentage 

Important 81 25.3 

Medium 155 48.4 

weak 84 26.3 

Total 320 100.0 

Source: Fieldwork 2021. 

 

For a long time, we have been talking about the presence of 

students in class sessions. This is visible and by the statistical 

25.3

48.4

26.3

Degree of importance

Important Medium Weak
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data we note the phenomenon of absenteeism at the students is 

quite striking. 

According to table 7 which shows us the student participation 

rate in online courses during confinement, we treat the 

presence of students for this type of distance learning as 

follows: 48.4% declare "average" and 26.3% low and 25.3% is 

significant. 

Student participation in online courses according to 

specialty: 

Table n°7: How do you judge the participation rate of students 

in online courses /Specialty? 

 

                                  Speciality 

Total Sociology French History English 

Physical  

Education  

 Important Workforce 26 20 18 10 7 81 

% du total 8,1% 6,3% 5,6% 3,1% 2,2% 25,3% 

Medium Workforce 48 33 32 18 24 155 

% du total 15,0% 10,3% 10,0% 5,6% 7,5% 48,4% 

Feak Workforce 20 10 11 4 39 84 

% du total 6,3% 3,1% 3,4% 1,3% 12,2% 26,3% 

Total Workforce 94 63 61 32 70 320 

% du total 29,4% 19,7% 19,1% 10,0% 21,9% 100,0% 

Source: Fieldwork 2021. 

The statistics obtained from the student participation rate in 

online courses according to the specialty are as follows: 25.3% 
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of the total number of students are distributed according to the 

specialty as follows; 8.1% in sociology, 6.3% in French, 5.6% 

in history, 3.1% in English and 2.2% in physical education 

agree that the participation rate is important. The rate of 

participation or attendance of students online is a new 

experience for universities in Tunisia. 

The 48.4% of the students surveyed declared that the 

attendance rate is average, on the other hand we find 26.3% of 

the total answer "weak". 

Table n°8: Is the time devoted to the preparation of the distance 

learning course more important than face-to-face? 

 Workforce  

Percentage 

Yes 178 55.6 

Almost the same 68 21.3 

No 74 23.1 

Total 320 100.0 

Source: Fieldwork 2021. 

The question asked here allowed us to compare the time 

devoted to the preparation of the distance course compared to 

the face-to-face according to the vision of the students: 55.6% 

believe that the time devoted to the preparation of the distance 

course is more important than that of face-to-face. However, 

we have found that 23.1% answered no. 
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The following table presents the time devoted to the 

preparation of the distance and face-to-face course according to 

the specialty of the students. 

Table n°9 : Is the time devoted to the preparation of the 

distance learning course more important than face-to-face 

Specialty? 

 

                          Speciality 

Total Sociology French History English 

physical 

Education  

 Yes Workforce 40 30 28 16 64 178 

% du total 12,5% 9,4% 8,8% 5,0% 20,0% 55,6% 

Almost 

the same 

Workforce 41 7 11 3 6 68 

% du total 12,8% 2,2% 3,4% 0,9% 1,9% 21,3% 

No Workforce 13 26 22 13 0 74 

% du total 4,1% 8,1% 6,9% 4,1% 0% 23,1% 

Total Workforce 94 63 61 32 70 320 

% du total 29,4% 19,7% 19,1% 10,0% 21,9% 100,0% 

Source: Fieldwork 2021. 

This table shows the importance of the time devoted to the 

preparation of the distance course than face-to-face according 

to the specialty of the students. Students in the physical 

education specialty answer this question well compared to 

other specialties such as sociology with 12.5%, French 9.4%, 

history 8.8% and English with 5.0%. 

Table n°10: The time devoted by the student to distance 

learning is sufficient. 
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 Workforce  Percentage 

Yes 111 34.7 

No 209 65.3 

Total 320 100.0 

Source: Fieldwork 2021. 

The majority of students have proven that the time devoted to 

learning at a distance is insufficient with 65.3%, on the other 

hand 34.7% of the students studied say that it is sufficient. 

Here, we find that the time variable for distance learning 

differs from one student to another depending on the specialty, 

gender, region, etc. 

Table n°11: Which tools did you use? 

Tools Workforce  Percentage 

Google Meet 176 55.0 

Zoom 69 21.6 

Messenger 26 8.1 

Microsoft Teams 29 9.1 

Emails 20 6.3 

Total 320 100.0 

Source: Fieldwork 2021. 
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There were clear visions and strategic plans that accompanied 

the explosion of knowledge and technical progress on the one 

hand, and population growth on the other, and the need for 

each individual to learn, to move towards learning remotely. 

Governments have been forced to treat it as a fait accompli in 

light of the suspension of studies in many countries around the 

world during the covid-19 pandemic. 

With the progress of technology, we have looked for different 

means and tools to provide distance education. The question 

posed to the students: What tools did you use? They gave the 

following responses in descending order of interest: Google 

Meet 55.0%, Zoom 21.6%, Microsoft Teams 9.1%, Messenger 

8.1%, and Email 6.3%. 

Table n°12: Which tools did you use/ Specialty? 

 

                                  Speciality 

Total Sociology French History English 

Physical 

Education  
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 Google 

Meet 

Workforce 41 38 33 19 45 176 

% du total 12,8% 11,9% 10,3% 5,9% 14,1% 55,0% 

Zoom Workforce 10 15 17 8 19 69 

% du total 3,1% 4,7% 5,3% 2,5% 5,9% 21,6% 

Messenger Workforce 10 4 4 2 6 26 

% du total 3,1% 1,3% 1,3% 0,6% 1,9% 8,1% 

Microsoft 

Teams 

Workforce 18 4 5 2 0 29 

% du total 5,6% 1,3% 1,6% 0,6% 0% 9,1% 

Emails Workforce 15 2 2 1 0 20 

% du total 4,7% 0,6% 0,6% 0,3% 0% 6,3% 

Total Workforce 94 63 61 32 70 320 

% du total 29,4% 19,7% 19,1% 10,0% 21,9% 100,0% 

Source: Fieldwork 2021. 

The table above presents the different tools used for distance 

education according to the specialties. It is clear that Google 

Meet application is the most used tool with students with 

55.0% distributed as follows: Physical education 14.1%, 

sociology 12.8%, French 11.9%, history 10.3% and 5.9% 

English. In this respect, information and communication 

technology teachers is important. But more importantly, the 

assessment and pedagogical skills needed to deal with students 

according to their level and the implementation of accelerated 

curricula and differentiated learning strategies that are most 

likely to be adopted when returning to school.  

The difficulties of distance learning: 
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Table n°13: What are the main difficulties you encountered? 

 Workforce  

Percentage 

Connexion Problems 105 32.8 

Lack of student motivation 72 22.5 

Difficulties to use tools 49 15.3 

Lack of technical support 94 29.4 

Total 320 100.0 

Source: Fieldwork 2021. 

This table shows us the main difficulties encountered by 

students in distance education during the period of confinement 

of the covid-19 pandemic at the Tunisian university. 

Among these difficulties we cite the problem of internet 

connection in the first place with 32.8%, the lack of technical 

assistance 29.4%, the lack of motivation among the students 

22.5% and the mastery of the tools used with 15.3% for 

distance learning. 

During our research, we learned together about the most 

important obstacles encountered by students and the teaching 

environment during the disruption of teaching, knowing that 

many students had no knowledge of the techniques and 

mechanisms of distance education and had no previous 

experience in this field. 

Table n°14: What are the main difficulties you 

encountered/specialty? 
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                            Speciality 

Total Sociology French History English 

Physical 

Education  

 Connection 

Problems 

Workforce 26 24 22 12 21 105 

% du total 8,1% 7,5% 6,9% 3,8% 6,6% 32,8% 

Lack of 

student 

motivation 

Workforce 9 17 16 5 25 72 

% du total 2,8% 5,3% 5,0% 1,6% 7,8% 22,5% 

Difficulties to 

use tools 

Workforce 8 11 14 5 11 49 

% du total 2,5% 3,4% 4,4% 1,6% 3,4% 15,3% 

Lack of 

technical 

support 

Workforce 51 11 9 10 13 94 

% du total 15,9% 3,4% 2,8% 3,1% 4,1% 29,4% 

Total Workforce 94 63 61 32 70 320 

% du total 29,4% 19,7% 19,1% 10,0% 21,9% 100,0% 

Source: Fieldwork 2021. 

Several challenges for teaching in Tunisia on the pedagogical 

level, the content and the strategies of the university towards 

students of all specialties. 

It is not possible to switch to distance learning and education, 

without taking into account the problems of certain educational 

systems, and without the integrated plans in this area. Distance 

learning and education need “equal opportunity”, precisely in 

terms of structures. The same is true for the infrastructure that 

comes with it, such as electricity, internet and educational 

materials. 
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Student satisfaction with their distance learning 

experience: 

Table n°15: Are you satisfied with your distance learning 

experience? 

 Workforce  Percentage 

Yes 155 48.4 

No 165 51.6 

Total 320 100.0 

Source: Fieldwork 2021. 

Table 15 summarizes the degree of satisfaction of students with 

their distance learning experience. We find that 51.6% of the 

students met are not satisfied with this experience and 48.4% 

are satisfied. Here we can say that the degree of satisfaction is 

linked to other factors such as: connection problems, 

experience with tools, lack of technical assistance, and lack of 

student motivation and also the lack of training on distance 

education. 

What we can conclude from our meeting with students from 

various disciplines is that the degree of satisfaction with 

distance education varies from one student to another 

according to his/her specialty, his/her regional affiliation and 

his/her social class. 

Student motivation for distance learning in the future: 

Table n°16: Are you motivated to use distance learning in the 

future? 
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 Workforce  Percentage 

Yes 202 63.1 

No 25 7.8 

Possibly 93 29.1 

Total 320 100.0 

Source: Fieldwork 2021. 

We asked the following question: Are you motivated to use 

distance learning in the future? The answers obtained are as 

follows: 63.1% are motivated to use distance learning in the 

future. 

This experience of distance learing in Tunisia, which occurred 

in certain circumstances, gave new variables for reflection and 

action in the future. We have also learned about the importance 

of distance learning for some students and how excited they are 

in the future to follow distance learning. 

Compare face-to-face teaching to distance learning: 

Table n°17: According to you, the student learns better with: 

 Workforce  

Percentage 

Face to Face  teaching 175 54.7 

Teaching remotely 86 26.9 

Both 59 18.4 
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Total 320 100.0 

Source: Fieldwork 2021. 

This last table shows the effectiveness of face-to-face or 

distance learning, or both at the same time, according to the 

students' vision. 

We asked students "how do you learn best?” (i.e. With face-to-

face teaching, with distance learning, or both). More than 50% 

of students confirmed that face-to-face teaching is more 

effective. We are therefore faced with a major paradox between 

the need to adhere to the imposed and exhaustive confinement 

during the outbreak of the epidemic and the practice of 

education linked to a calendar. The most appropriate solution is 

the application of distance education. 

In this case, distance education becomes a challenge to all the 

obstacles that prevent a large part of the population from 

continuing their studies. The disadvantages of distance 

education on the other hand, are the inequality of opportunities 

between the classes of society, in particular, the fragile classes 

that suffer from deficiencies in terms of infrastructure and 

material. 

All of this is reflected on the student's learning journey. 

Table n°18: According to you, the student learns better with / 

Specialty 

 

                        Speciality 

Total Sociology French History English 

Physical 

Education  

 Face to 

Face  

teaching 

Workforce 46 39 38 19 33 175 

% du total 14,4% 12,2% 11,9% 5,9% 10,3% 54,7% 
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Teaching 

remotely 

Workforce 41 15 15 6 9 86 

% du total 12,8% 4,7% 4,7% 1,9% 2,8% 26,9% 

Both Workforce 7 9 8 7 28 59 

% du total 2,2% 2,8% 2,5% 2,2% 8,8% 18,4% 

Total Workforce 94 63 61 32 70 320 

       

% du total 29,4% 19,7% 19,1% 10,0% 21,9% 100,0% 

Source: Fieldwork 2021. 

We process the data of this last table that summarizes the 

vision of the students between face-to-face and distance 

education according to their specialty. The most remarkable 

thing here is that sociology students learn better with face-to-

face teaching than remote teaching with 14.4% of the total 

number of students encountered. Similarly, we find the French 

specialty and history prefer and learn better with face-to-face 

teaching with 12.2% and 11.9% of this sample studied. 

What we can conclude from this table, which includes a 

comparison between face-to-face and distance learning 

according to the specialization of the students, is that many of 

the students choose face-to-face learning because of the nature 

of the subjects taught on distance education and because of the 

efforts and mechanisms that go back to the experience and 

daily practice of new technologies during the teaching session. 

In conclusion, the training of students and especially teachers 

in distance education and its techniques are very important to 

facilitate the learning process and realize a better training 

between students and regions equally. 

Type of connection used: 
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Table n°19: What type of internet connection do you have at 

home? 

Type of connection Workforce  

Percentage 

ADSL 32 10.0 

4G/3G / Flybox 36 11.3 

ViaSmartphone 152 47.5 

Public Wifi hotspot 53 16.6 

No Internet connection 47 14.7 

Total 320 100.0 

Source: Fieldwork 2021. 

Distance learning requires specific materials such as the access 

to the internet to succeed in the operation of training between 

teachers on one side and learners on the other side. 

To find out the type of connection used by students as the 

target population in our study, we asked students: What type of 

internet connection do you have at home? The answers 

obtained are as follows: 47.5% of the sample studied have 

access to the Internet from Smartphone, in second place the 

public Wi-Fi hotspots with 16.6%, but the most interesting that 

14.7% do not have Internet access at home. This last rate is 

important to know the situation of students who can never 

follow their courses remotely. This last table reflects the social 

and economic level of students, nearly 30% do not have 

internet at home. 
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This lack of internet coverage is due to the responsibility of the 

state, which has not provided comprehensive coverage to 

facilitate communication. the latter creates differences between 

regions, which in turn cements social differences. 

 In this case, we are talking about social inequalities in front of 

university education. 

 

Table n°20: What type of computer equipment do you have at 

home to follow online courses? 

Connection tool Workforce  

Percentage 

Laptop 63 19.7 

Personal Computer 26 8.1 

Tablet 29 9.1 

Smartphone 170 53.1 

Nothing 32 10.0 

Total 320 100.0 

Source: Fieldwork 2021. 

We asked the question "What type of computer equipment do 

you have at home to follow courses online? This question 

provided us with the following answers: the Smartphone tool 

used by students ranked first with a rate of 53.1% of the sample 

studied, the laptop/PC takes the second place with 19.7%.The 

most remarkable thing here is that 10% of the students declared 

that they did not have computer equipment at home to follow 
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their online or distance courses, which reflects the lack of 

means and indicates their social classes. 

Discussion and conclusion: 

Several factors should come together to increase the chances of 

a successful distant learning. First of all, it is necessary to 

establish laws and regulations that support and manage 

distance education programs and methods. 

Secondly there should be a scientific framework for teacher 

training in methodological, pedagogical and evaluative 

methods in distance education. 

What we can learn from this scientific study on Tunisian 

students' perceptions of distance education is that we are facing 

a major paradox of what we are experiencing in this health 

crisis globally and in Tunisia, particularly. This has confused 

all sectors, including education and the situation in which the 

Tunisian University is experiencing fragility in technological 

training in many disciplines. In addition, the university and the 

educational framework are not well-prepared to follow the pace 

of technical and logistical developments to guarantee and 

ensure distance education for all students equally, while 

providing the necessary coordination and control mechanisms 

between the administration, the teachers, and the students for 

the success of training. 

During our meetings with many students from different 

scientific disciplines, they assured us that they urgently needed 

training in the field of modern technology that facilitates 

educational communication due to the dangerous 

epidemiological situation that limits the attendance at the 

university. It goes without saying that many students today 

cannot join the classrooms due to the difficulty of moving 

around and also for fear of infection. 
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As for the method of distance learning, according to what 

many students have stated, there is an inequality in the 

reception of lessons due to the limited possibilities and unequal 

opportunities in the techniques adopted in teaching. Second, 

students in rural areas complain of little or no internet coverage 

that is a key factor in course offerings. Third, there is a 

respectable percentage of students who lack the means of 

educational communication. Fourth, and this is the crucial 

point, the absence of distance teaching traditions at the 

university is a confounding factor in the practice of courses. 

When we asked students about their satisfaction with distance 

education, we found over 50% of students who were 

dissatisfied with the process for several reasons, including not 

being able to embark on the experience before, the inequality 

of opportunity and the lack of technical abilities. On the other 

hand, we noticed a significant percentage that wanted face-to-

face teaching for better chances of understanding and equal 

opportunity. Also, as some of them have stated, many teachers 

are not able to communicate with them in a meaningful way to 

understand and explain the course. 

By discussing with the students according to their motivation 

in the future, we therefore found them very motivated for 

distance education in the future with 63.1% of the whole 

surveyed population. 

This study reflects the situation of the Tunisian University, 

which suffers from several pedagogical deficiencies in the 

integrated programs towards several specializations, in 

particular in the humanities and social sciences, knowing the 

inability to provide the basic requirements for distance 

education in situation of full lockdown. 
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The most important solutions that need to be made to make the 

process of distance learning more efficient and of high quality, 

and to ensure that distance education reaches all the learners 

who need it is laying the legal foundations in curricula, 

assessment and content training. 

 In the past, evaluations of distance learning programs have 

typically led to “afterthoughts” and relied on often unreliable 

and unrepresentative opinion polls of the participants involved. 

Even when assessments have focused on student achievement. 

More robust plans for evaluating distance education programs 

must be adopted in the future, if we want to identify their 

strengths and eliminate their weaknesses. These plans should 

be based primarily on the experience of those who have had to 

evaluate technologies in the past (Levin, 1988). Three broad 

guidelines should be followed: First, evaluation should begin 

early in the planning of the distance learning program. Second, 

launching an evaluation from the beginning of the project can 

provide much more useful information on its strengths and 

weaknesses. Third, recommending that all programs should 

adopt a multi-level assessment system. 

Evaluating distance education at the different roles of 

qualitative and quantitative data (e.g., questionnaires, student 

grades, monetary costs, and participant feedback) should also 

be defined. 

Ultimately, to what extent are we able to formulate policies and 

laws that make distance education a full-fledged legal 

education, with its foundations, assessments and legitimate 

degrees? What are the trends encouraging the transition to 

distance education in part or in whole? 
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 تصّورات الطّّلب عن التعليم عن بعد

 في تونس. Covid-19خّلل جائحة 

ية باحث في الديموغرافيا بكلية اآلداب و العلوم اإلنسان -عطية سامي: أستاذ 

 تونس -بصفاقس 

يتضّمن هذا المقال العلمّي  تصّورات طالّب وطلبة الجامعات التونسيّة ملخص: 

إنتشار جائحة كورونا في  التعلّم عن بعد أثناء فيما يتعلّق بإستخدام أدوات وتقنيات

، من خالل إستغالل تجربتهم 2021الفترة المتراوحة بين شهري أبريل ومايو سنة 

أثناء فترة الحجر الصّحي الّشامل. هذه التجربة، التي تعدّ أنّها بديل لضمان 

ذلك، تباينت اإلستمراريّة التربويّة في مختلف مؤّسسات القطاع التعليمي في تونس. ل

تصّورات الطلبة في هذه التجربة التعليميّة حسب: المستوى التعليمي، اإلختصاص 

ومكان اإلقامة السكنيّة لدى الطلبة. هذه المتغيّرات كانت مقياس أساسّي في هذه 

الدراسة العلميّة، لعدم تكافئ فرص التعليم عن بعد بين الطلبة في الجامعة التونسيّة. 

الدراسة تظّل صورة لتشخيص واقع التعليم عن بعد بإحدى جامعات فإّن نتائج هذه 

الجمهوريّة التونسيّة. فالدّافع الّرئيسي لهذه الدراسة، هو أنّني قمت بهذه التجربة مع 

طلبتي أثناء تأمين الدروس عن بعد، وواجهتني صعوبات عدّة في هذه المهّمة 

توفّر وسائل تقنيّة للطلبة، نسبة البيداغوجيّة منها: ضعف في شبكة األنترنيت، عدم 
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كبيرة من الطلبة المنحدرين من األماكن الّريفية يشكون من التغطية في شبكة 

 األنترنيت زيادة إلى عدم إمتالكهم لحواسيب. 

 ،كترونيالتعلم االل ،تقنيات التعليم ،كوفيد  ،التعليم عن بعد :المفتاحيةالكلمات 

 تصورات الطالب.
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